UCHWAŁA NR XXIII/499/16
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXII/730/12 Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych
we Wrocławiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) w związku z art. 111, 111a oraz 112a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)), Rada Miejska
Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXII/730/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 października 2012 r. w sprawie
nadania Statutu Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej
Wrocławia z 2012 r. poz. 311), załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Mienie związane z realizowanym zadaniem organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania klienta, pozostaje w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług
Socjalnych we Wrocławiu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Wrocławia
Renata Granowska

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,
1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz.
195.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1240, 1310, 1359, 1607, 1616,
1830 i 1893.
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Załącznik
do uchwały nr XXIII/499/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

STATUT
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
WE WROCŁAWIU
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, zwane dalej „Centrum", jest jednostką
budżetową Gminy Wrocław, nieposiadającą osobowości prawnej i utworzoną uchwałą nr XXXIV/1116/01
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
„Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu”.
2. Siedziba Centrum mieści się we Wrocławiu.
3. Terenem działania Centrum jest Wrocław.
4. Centrum może używać wyróżniający je znak graficzny.
5. Centrum może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „MCUS”.
6. W Centrum funkcjonują następujące jednostki:
1) Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Mączna 3;
2) Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Rędzińska 66-68;
3) Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25;
4) Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8;
5) Dzienny Dom Pomocy, ul. Skwierzyńska 23/2;
6) Dzienny Dom Pomocy, ul. Kościuszki 67;
7) Dzienny Dom Pomocy, ul. Komuny Paryskiej 11;
8) Dzienny Dom Pomocy, ul. Żeromskiego 37/1.
§ 2. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§ 3. 1. Celem działania Centrum, jako jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, jest świadczenie usług
opiekuńczych i bytowych w formie całodobowej lub dziennej, w ramach systemu pomocy społecznej,
zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców Wrocławia, którzy w szczególności z uwagi na wiek, stan
zdrowia, niepełnosprawność nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.
2. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań w zakresie:
1) prowadzenia i zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej, o których mowa w § 1 ust. 6
pkt 1-4;
2) prowadzenia i zapewnienia usług opiekuńczych w dziennych domach pomocy, o których mowa w § 1 ust. 6
pkt 5-8.
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§ 4. 1. Centrum zapewnia mieszkańcom domów pomocy społecznej całodobową opiekę oraz zaspokaja
niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie usług
opiekuńczych, wspomagających i bytowych.
2. Centrum zapewnia klientom dziennych domów pomocy usługi opiekuńcze w ustalonych godzinach
w ramach dziennego pobytu, w tym co najmniej jeden gorący posiłek, uwzględniający obowiązujące normy
żywienia oraz podejmuje działania podnoszące sprawność intelektualną i fizyczną, aktywizację klientów i ich
integrację ze środowiskiem lokalnym, a także w uzasadnionych przypadkach przewóz klientów.
§ 5. 1. Pobyt w domach pomocy społecznej wchodzących w skład Centrum jest odpłatny do wysokości
średniego miesięcznego kosztu utrzymania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Pobyt w dziennych domach pomocy jest odpłatny z uwzględnieniem przyznanego zakresu usług, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 3.
ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJI
§ 6. 1. Centrum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia.
2. Dyrektor kieruje Centrum jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Wrocławia.
3. Dyrektora w czasie nieobecności zastępuje jego zastępca w zakresie określonym pełnomocnictwem
udzielonym przez Dyrektora.
4. Dyrektor może udzielać dalszych pełnomocnictw podległym pracownikom, w zakresie nie
wykraczającym poza umocowanie udzielone Dyrektorowi przez Prezydenta Wrocławia, o którym mowa
w ust. 2.
5. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
§ 7. Szczegółowe zadania i organizację Centrum określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora,
po zatwierdzeniu przez Prezydenta Wrocławia.
Rozdział 4.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 8. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach
publicznych.
2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Centrum stanowi plan dochodów i wydatków, zwany
planem finansowym.
3. Za całość gospodarki finansowej Centrum odpowiedzialny jest Dyrektor.
4. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym zarządzanym przez Dyrektora.
5. Kontrolę prawidłowości rozliczeń jednostki z budżetem Miasta Wrocławia sprawuje Prezydent
Wrocławia.
§ 9. Oświadczenia woli Dyrektora, dotyczące zobowiązań finansowych Centrum, powinny być
kontrasygnowane przez Głównego Księgowego Centrum.
Rozdział 5.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 10. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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