Załącznik do Uchwały Nr 196/08
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 listopada 2008 r.

STATUT
Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w Świeciu
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1
1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy Świecie.
2. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Świecie.
3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Świecie.
1. Działalność finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych dla jednostek budŜetowych.
2. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków własnych Gminy, oraz innych środków
pozabudŜetowych.
3. Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy, zgodnie z planem finansowym zatwierdzanym corocznie przez Radę
Miejską.
4. Strukturę organizacyjną, szczegółowy podział czynności i odpowiedzialności zatrudnionych pracowników oraz tryb
działania Ośrodka określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez Burmistrza Świecia.
Rozdział 2
Cele i zadania
§ 3.
1. Do zadań Ośrodka naleŜy w szczególności:
a) prowadzenie działań o charakterze pomocowym, mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie u uczestnika
Ośrodka umiejętności uczestnictwa w Ŝyciu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy,
zamieszkania lub pobytu,
b) prowadzenie działań mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie u uczestnika Ośrodka zdolności do
samodzielnego świadczenia pracy,
c) realizacja programów związanych z zatrudnieniem tymczasowym,
d) aktywizowanie środowiska lokalnego w działaniach reintegracji społecznej i zawodowej ,
e) prowadzenie indywidualnych i grupowych form stymulujących rozwój dzieci z uszkodzeniem mózgu w zakresie
pielęgniarstwa rehabilitacyjnego,
f) pomoc rodzicom w zaakceptowaniu dziecka, udzielanie wskazówek odnośnie postępowania pielęgnacyjnorehabilitacyjnego z dzieckiem,
g) pomoc w uzyskaniu potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego, zabawek i literatury fachowej, stymulujących rozwój
dziecka,
h) wyzwalanie inicjatyw i pomoc w działaniach samowspierających rodzinę,
i) prowadzenie rehabilitacji i reedukacji dzieci przy wykorzystaniu najlepszych metod,
j) stosowanie najnowszych metod logopedycznych, neurologopedycznych, logorytmiki, ćwiczeń tanecznych.
2. W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji samorządowej, rządowej oraz z organizacjami,
stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w tym samym zakresie co Ośrodek, a zlokalizowanymi nie tylko na terenie
Gminy Świecie.

Rozdział 3
Kierowanie Ośrodkiem
§ 4.
Pracą Ośrodka kieruje powołany przez Burmistrza Świecia Kierownik, do którego zadań naleŜy:
a) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
b) wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu
pracy,
c) realizowanie zadań wynikających z zarządzania ośrodkiem,
d) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących realizacji zadań
Ośrodka,

e) przygotowywanie projektów sprawozdań, analiz i bieŜącej informacji o realizacji powierzonych zadań,
f) podejmowanie czynności związanych z zaciąganiem zobowiązań dotyczących obciąŜenia, zbywania, sprzedaŜy na
warunkach określonych treścią pełnomocnictwa udzielanego przez Burmistrza Świecia.
§ 5.
1. W Ośrodku zatrudniani są pracownicy administracyjni oraz specjaliści i konsultanci do realizacji zadań.
2. Szczegółowe zadania dla stanowisk, o których mowa w pkt. 1 określają ustalone przez kierownika zakresy
obowiązków.
3. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę są pracownikami samorządowymi.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§6
1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu uŜywa pieczątki podłuŜnej o brzmieniu: Ośrodek Integracji i
Rehabilitacji w Świeciu, ul. Św.Wincentego 3, 86-100 Świecie,
2. Na pieczątce mogą być umieszczone inne dane wymagane stosownymi przepisami.
§ 7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ustawy o samorządzie gminnym wraz z
przepisami wykonawczymi.
§ 8.
Zmiany w niniejszym statucie dokonywane są przez Radę Miejską na wniosek Burmistrza Świecia.

