UCHWAŁA NR XLVI/437/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Specjalistyczny Ośrodek
Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu"
Na podstawie art. 6 ust.1, art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami), art. 19 pkt 12
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami), art. 12 ust.
1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)
uchwala się co następuje:
§ 1. Z dniem 1 maja 2013 r. tworzy się jednostkę budżetową o nazwie "Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu".
§ 2. Siedziba Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu znajduje się przy
ul. Ogrodowej 2a.
§ 3. Nowo utworzoną jednostkę budżetową, o której mowa w § 1, wyposaża się w mienie ruchome, będące
w dotychczasowym użytkowaniu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu na
podstawie przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym.
§ 4. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
w Wałbrzychu stają się pracownikami nowo utworzonej jednostki budżetowej na podstawie art. 23' Kodeksu
pracy.
§ 5. Nowo utworzonej jednostce budżetowej o nazwie "Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji
Kryzysowej w Wałbrzychu" , nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
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Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia ...............2013 r.
STATUT
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
w Wałbrzychu
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej zwany dalej „Ośrodkiem”
jest jednostką organizacyjną Gminy Wałbrzych.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2a.
3. W skład Ośrodka wchodzi:
1) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
§2. Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz.1362 ze zmianami),
2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr
180, poz. 1493 ze zmianami),
3) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
ze zmianami),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223
poz. 1458 ze zmianami),
5) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zmianami),
6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych
ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób
prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50 poz. 259),
7) niniejszego Statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.
Rozdział 2.
Cele i zadania
§ 3. Ośrodek jest stacjonarną placówką pomocową świadczącą:
1) specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie oraz w sytuacji zagrożenia
zdrowia i życia, zapewnienie schronienia dla 30 osób w hostelu Specjalistycznego
Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na okres do trzech miesięcy
z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją przemocy
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w rodzinie o kolejne trzy miesiące. Pomoc udzielana jest dla mieszkańców
województwa dolnośląskiego.
2) pomoc na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie w celu przywrócenia
równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu
zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności
psychospołecznej dla mieszkańców Gminy Wałbrzych. W sytuacjach uzasadnionych,
40 mieszkańcom Gminy Wałbrzych, udziela się schronienia w hostelu do trzech
miesięcy.
Ośrodek może przyjmować osoby spoza terenu Gminy Wałbrzych w ramach
porozumień zawartych pomiędzy organami administracji samorządowej.
§ 4. Zakres działalności Ośrodka obejmuje wykonywanie:
1) zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej,
2) zadań własnych powiatu,
3) zadań innych jednostek administracyjnych na podstawie zawartych porozumień
pomiędzy organami administracji samorządowej.
§ 5. Przy realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej
i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi,
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
Rozdział 3.
Zasady działania i organizacja
§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który:
1) wykonuje zadania określone przepisami prawa,
2) organizuje w sposób właściwy pracę Ośrodka,
3) sprawuje nadzór nad majątkiem Ośrodka,
4) tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie
środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i ponosi odpowiedzialność
za ich prawidłowe wykonanie.
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Wałbrzycha.
3. Wobec pracowników Ośrodka czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor.
§ 7. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną Ośrodka określa
Regulamin Organizacyjny Ośrodka opracowany przez Dyrektora Ośrodka.
2. Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia i polecenia w sprawach dotyczących
funkcjonowania Ośrodka.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 8. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek
budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
3. Ośrodek prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
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Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 9. Ośrodek używa pieczęci o treści „Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji
Kryzysowej” z adresem oraz w razie potrzeby z numerami NIP i REGON.
§ 10. Łączenia, przekształcania i likwidacji Ośrodka dokonuje Rada Miejska w Wałbrzychu
w drodze uchwały.
§ 11. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez
powiat.
Nowo utworzona jednostka o nazwie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, będzie
stacjonarną placówką pomocową obejmującą również wykonywanie zadań własnych powiatu, wynikających
z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak również ustawy o pomocy społecznej oraz
zadań innych jednostek administracyjnych na podstawie zawartych porozumień pomiędzy organami
administracji samorządowej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
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