
UCHWAŁA NR LVIII/813/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu oraz nadania Statutu 

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 r., poz. 2268 ze 
zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze 
zm.), w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526) i art. 11 ust. 2 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 2 stycznia 2023 roku tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Centrum Opiekuńczo-
Mieszkalne w Kaliszu. 

2. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kaliszu, zwane dalej Centrum, jest jednostką budżetową Miasta Kalisza 
działającą na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

3. Siedzibą Centrum jest Miasto Kalisz przy ul. Żwirki i Wigury 10 w Kaliszu. 

4. Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych – mieszkańców Kalisza, z orzeczeniem 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r., poz. 573 ze zm.) 
i świadczy wsparcie w formie usługi  zamieszkiwania całodobowego lub dziennego. 

§ 2. Nadaje się statut Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego w Kaliszu w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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STATUT 
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KALISZU 

 
§ 1 

 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kaliszu, zwane dalej Centrum,  jest jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej działającą w formie jednostki budżetowej. 
 

§ 2 
 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 
1) statucie – należy przez to rozumieć Statut Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w 

Kaliszu; 
2) Centrum – należy przez to rozumieć  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne 

w Kaliszu; 
3) kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnego w Kaliszu; 
4) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kalisza; 
5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Kalisza; 
6) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Kalisz; 
7) mieszkańcach – należy przez to rozumieć dorosłe osoby niepełnosprawne 

z obszaru Miasta Kalisza przebywające w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w 
Kaliszu, tj. uczestników Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. 
„Centra opiekuńczo-mieszkalne”; 

8) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.); 

9) ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.); 

10) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia  27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.). 

 
§ 3 
 

Centrum działa w szczególności na podstawie: 
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 

ze zm.); 
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2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 
1634 ze zm.); 

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 
ze zm.); 

5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1526);  

6) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.); 

7) programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-
mieszkalne”; 

8) niniejszego Statutu. 
 

§ 4 
 

1. Siedzibą Centrum jest Miasto Kalisz. 
2. Centrum może używać skróconej nazwy „COM”. 
3. Centrum prowadzi działalność stacjonarną zamieszkiwania całodobowego lub 
dziennego. 
4. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą, adresem, numerem NIP i REGON 
oraz numerem telefonu. 
 

§ 5 
 

1. Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych 
– mieszkańców Kalisza, z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w 
ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poprzez zapewnienie usługi zamieszkiwania 
całodobowego lub dziennego. 
2. Głównym celem działania Centrum jest wzmocnienie dotychczasowego systemu 
wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych – 
mieszkańców Kalisza, umożliwienie niezależnego, samodzielnego i godnego 
funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa 
jakości ich życia w  środowisku lokalnym poprzez zapewnienie dostępności do 
Centrum w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Zapewnienie uczestnikom pomocy 
adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia 
polegające na zaspakajaniu potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania 
wtórnym powikłaniom z zakresu stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, 
kompetencji poznawczych oraz społecznych. 
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3. W Centrum może być realizowana usługa opieki wytchnieniowej finansowana ze 
środków Funduszu Solidarnościowego. 
 

§ 6 
 

Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres 
realizowanych zadań przez Centrum określa Regulamin organizacyjny ustalony 
zarządzeniem  Kierownika i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kalisza. 
 

§ 7 
 

1. Centrum kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Centrum na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kalisza.  
2. Kierownika powołuje  Prezydent Miasta Kalisza i wykonuje wobec niego 
czynności z zakresu prawa pracy. 
 

§ 8 
 

1. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do 
osób w nim zatrudnionych. 
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum wykonuje 
Kierownik. 
 

§ 9 
 

1. Nadzór nad Centrum sprawuje Prezydent Miasta Kalisza z zastrzeżeniem ust 2. 
2. W zakresie określonym w ustawie o pomocy społecznej nadzór nad Centrum 
sprawuje Wojewoda Wielkopolski. 
 

§ 10 
 

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o 
finansach publicznych. 
2. Obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest przez Centrum.  
3. Działalność Centrum finansowana jest z Funduszu Solidarnościowego. 
W przypadku, gdy faktyczne koszty realizacji usług przekroczą kwoty wsparcia 
finansowego określone w Module II programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” 
różnica pokrywana jest z: 

1) opłat wnoszonych przez uczestników według zasad określonych w odrębnej 
uchwale  Rady Miasta Kalisza; 

2) z budżetu Miasta Kalisza. 
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4. Nadzór nad gospodarką finansową Centrum sprawuje Kierownik, w tym także 
ponosi odpowiedzialność za kontrolę finansową i racjonalną gospodarkę środkami 
finansowymi. 
5. Centrum może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł, w tym darowizn, 
budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i przeznaczyć je na potrzeby 
działalności statutowej. 
 

§ 11 
 

1. Centrum wyposaża się w środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne, które stanowią mienie Miasta Kalisza. 
2. Wyposażenie nabyte przez Centrum w trakcie działalności stanowi mienie Miasta 
Kalisza. 
3. Kierownik Centrum decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania 
przekazanych i nabytych składników majątkowych, w zakresie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Prezydenta Miasta Kalisza. 
 

§ 12 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowania ogólnie 
obowiązujące przepisy prawa. 
 

§ 13 
 

Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego nadania. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

/…/ 
Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-
mieszkalne”. Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub orzeczeniem traktowanym na równi 
z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poprzez 
zapewnienie usługi zamieszkiwania  całodobowego lub dziennego. 

 W ramach Programu realizowane są dwa moduły: 

I moduł – utworzenie Centrum w ramach, którego nastąpiła budowa nowego obiektu na nieruchomości 
stanowiącej własność miasta Kalisza, zagospodarowano teren, m.in. w obiekty architektury ogrodowej, 
zakupiono sprzęt i wyposażenie oraz systemy zabezpieczające i monitorujące. II moduł 
– funkcjonowanie Centrum: bieżące utrzymanie, zużycie podstawowych mediów, podatki i ubezpieczenia 
mienia, przeglądy i konserwacja urządzeń,  zakup posiłków i produktów spożywczych dla mieszkańców, zakup 
artykułów i materiałów do prowadzenia zajęć, wynagrodzenie kadry oraz osób świadczących usługi na rzecz 
uczestników Programu. 

Miasto Kalisz w ramach Modułu  I podpisało umowę o dofinansowanie w dniu 18.06.2021 roku na realizację 
zadania w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia zwanego „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” i otrzymało 
środki z Funduszu  Solidarnościowego  w kwocie  2 897 025,09zł.    

Opiekę i wsparcie w utworzonym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu otrzymają 42 osoby ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dla 2 osób planowany jest pobyt całodobowy, dla 
40 osób pobyt dzienny. Uruchomienie placówki planowane jest w miesiącu lutym 2023 roku. 

Pobyt w Centrum umożliwi dorosłym osobom niepełnosprawnym niezależne, samodzielne i godne 
funkcjonowanie oraz poprawi jakość życia w środowisku lokalnym poprzez zapewnienie dostępności do 
centrum w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Uczestnicy programu będą mieli zapewnioną opiekę specjalistów 
oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku, stanu zdrowia oraz posiadanych 
dysfunkcji i ograniczeń. 

Utworzenie Centrum będzie ofertą uzupełniającą dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kalisza, gdzie 
będą mogli skorzystać z kompleksowo świadczonych usług opiekuńczo-mieszkalnych, terapeutycznych 
i rehabilitacyjnych w jednym miejscu. Ponadto zmniejszy liczbę osób pozostających bez wsparcia i odciąży 
faktycznych opiekunów przyszłych uczestników Centrum poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy 
zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności. 

Zgodnie z powołanymi przepisami w podstawie prawnej projektu utworzenie nowej jednostki organizacyjnej 
wymaga podjęcia stosownej uchwały oraz określenia dla niej Statutu. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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