Uchwała Nr IV/2112007
Rady Gminy Kodeń
z dnia 13 lutego 2007 r.
w sprawie uchwal enia zmian w Statucie Gminnego ośrodkaPomocy
Społecznej w Kodniu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. I ustawy z dnia 8
marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr I42, poz.I59l; z
2002r., Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.IZTI i
Nr 214, poz. 1806; 22003r., Nr 80, poz.7I7, Nr 162,po2.1568; z 2004r., Nr
laŻ, po2.1055 i Nr 116, poz.t203) oraz art. 110 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12
marca 2004t., o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593,Nr 99, poz. 1001
i Nr 273, poz.2703) uchwala się, co następuje:

W Statucie Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu stanowiącym
Załącznik do Uchwały Nr XYIl86l2004 Rady Gminy Kodeń z dnia 13 maja
2004r., wprowadza się następujące zmiany:
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$ 3 ust. 6 otrzymujebrzmienie:
wspÓtuczestnic
w

ośrodek

Zy

sl.
rozwiązywaniu problemÓw

osÓb

nlepełnosprawnych, działa na ich rzecz między innymi, poprzez tworzenie
warsztatÓw terapii zaj ęciowej .

s2.

W $ 9 zlnienia się ust. 1, ktÓry otrzymuje brzmienie:
ośrodekzatrudnia:
1) kierownika,
2) księgowego,
3) pracownikow socjalnych,
4) pracownika realizującego świadczeniarodzinne i inne osoby niezbędne do
realizacji zada ośrodka.
$3.
W $ 9 dodaje się ust. 5,6,,I,8, 9, 10, 11 ,12,13 o następującym brzmieniu:

ust. 5. ośrodekprowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej zwany w skrÓcie
,,,watsztatem'', ktÓry stanowi integralną częśćGminnego ośrodkaPomocy
Społecznej.

ust. 6' kaeą warsztatu kieruje beąpośredniokiorowdx<, ktÓry podiega sfurżbowo
xcierownlkowi Gmainnogo oŚrodka Fomoey Społeezne.!" Kierowuk warsztafu jcst
zwierzehnikiem sfuzbowyrm w stosumku do pracowrikÓw warczt'atłł.
ust. 7. W ramach warsztafi: tworzy się następujące stanowiska pracy:
1) kierorvnik,
2) księgowy, -.
3) kierowca
4) insuuktor t rapeuta,
5) rehabilitant lub specjalista ds.rewati daeji,
6) psycholog,
7) instruktor d/s kulturalno _ oświatowycĘ
8) pie1ęgnlat|<a,
9) opiekun.

organŁację, obowiąĄi, sposÓb dnałanJla i zalaes czynnoŚci
pracownikÓw warsztatu ustala Regulamin organlzacy1ny nadany Wzęz

ust.

8.

icierownika Gninnego ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu.

pieozęcipodfumej o treŚei: ,,Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Gminnym ośrodku Pomocy Społeczrej w Kodniu''.
ust. 9. Warsztat

vŻ..ltrrli1a

ust. 10. ośrodekprowadzi Środowiskowy Dom Sanopomocy, ktÓry stanowi

integratną częś,ćGminnego oŚrodka Pomocy Społecznej.

ust. 11. Pracą Środowiskowego Domu Samopomocy kieruje beąpośrednio
kierownik, ktÓry podlega służbowo kierownikowi Gminnego ośrodka Pomocy
ri".o*nit. Środowiskowego Domu Samopomocy jest

Społecmej.

"'ieo'hoikiem

służbowym w stosunku do pracownikÓw.

ust. 12. W famach Środowiskowego Domu Samopomocy tworzy się następujące
stanowiskapracy:
1) kierownik,
2) księgowy'
3) insnuktor teraPeuta,
4) rehabilitant,
5) psycholog,
6) instruktor d/s kulturalno * oŚwiatowycĘ
7) pielęgniarka'
8) pracownik socjalnY.

ust. 13. organizację, obowiąz,ki, sposÓb dzlrałarlra i zalaes czynnoŚci
pracownikÓw Środowiskowego Domu Samopomocy ustala B'egulamin

Organizacyjny nadany przez kierownika Gminnego ośrodkaPomocy

Społecznej w Kodniu.

Wykonanie

uchwĄ

s4.

zLeca się Wójtowi Gminy

s5.

Pozostałe zapisy Statutu Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącego
Załącznik do Uchwały Nr Xvll86l2004 Rady Gminy Kodeń z dnia 13 maja
2004t ., pozostaj ą bez zmian.

$6.
Uchwatawchodztw iycie z dniem podjęcia.
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