UCHWAŁA NR XVIII/148/16
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z
późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnieuchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/155/04 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie oraz Uchwała Nr XXX/267/05 Rady Miejskiej w
Oleśnie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Oleśnie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/148/16
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 22 marca 2016 r.
Statut
Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie zwany w dalszej części statutu Ośrodkiem, jest gminną jednostką
organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań pomocy społecznej oraz innych zadań przekazanych do realizacji
przez organ właściwy, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.
§ 2. Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 23
poz. 114, z późn. zm.),

listopada

2003

r.

o

świadczeniach

rodzinnych

(Dz.

U.

z

2015

r.

7) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162),
8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169),
9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.),
10) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),
11) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. poz. 1375, z późn. zm.),
12) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, z późn.
zm.),
13) ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z
późn. zm.).
14) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.),

opieki

zdrowotnej

finansowanych

15) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r. poz. 2156),
16) ustawy z dnia 5
poz. 1863, z późn. zm.),

grudnia

2014

r.

o

Karcie

Dużej

Rodziny

(Dz.

U.

z

2014

r.

17) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
18) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.),
19) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195),
20) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn.
zm.),
21) innych, właściwych aktów prawnych,
22) niniejszego Statutu.
§ 3. 1. Obszarem działania Ośrodka jest gmina Olesno.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Olesno.
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3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu.
§ 4. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Olesna.
§ 5. Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych,
których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwość i uprawnienia, a także zaspokajanie
niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności
człowieka w miarę możliwości Ośrodka.
§ 6. Ośrodek realizuje zadania będące zadaniami własnymi gminy, zleconymi z zakresu administracji rządowej
oraz zadania nałożone ustawami albo wykonywane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego, organami administracji rządowej i samorządowej lub innymi podmiotami.
Ośrodek realizuje w szczególności zadania wynikające z:
1) ustawy o pomocy społecznej,
2) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
3) ustawy o świadczeniach rodzinnych,
4) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
5) ustawy o dodatkach mieszkaniowych
6) ustawy Prawo energetyczne,
7) ustawy o systemie oświaty,
8) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
9) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
10) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
§ 7. Ośrodek realizuje zadania we współdziałaniu i współpracy, na zasadzie partnerstwa, z działającymi na
terenie gminy Olesno organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołami oraz osobami fizycznymi i
prawnymi.
§ 8. 1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje jego pracą i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Olesna.
3. Kierownik Ośrodka jest Kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu Kodeksu Pracy.
4. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje
pracownik upoważniony przez Kierownika Ośrodka.
§ 9. 1. Kierownik Ośrodka odpowiada za właściwą realizację zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie
powierzonych środków finansowo – rzeczowych.
2. Kierownik wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Olesna
oraz na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Oleśnie.
3. W razie nieobecności Kierownika decyzje administracyjne wydaje pracownik na podstawie upoważnienia
udzielonego przez Burmistrza Olesna.
§ 10. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
1) pełne realizowanie celów i zadań oraz zapewnienie właściwej organizacji pracy,
2) zatrudnianie pracowników Ośrodka i czynności wynikające ze stosunku pracy w stosunku do zatrudnionych
przez siebie pracowników,
3) stały nadzór nad pełnieniem obowiązków przez podległych pracowników,
4) opracowywanie projektu budżetu i projektów uchwał w sprawach dotyczących działalności Ośrodka,
5) nadzór nad gospodarką finansowo – księgową jednostki i nadzór w zakresie gospodarowania środkami
publicznymi pod względem gospodarności i celowości ponoszonych wydatków.
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§ 11. Szczegółową strukturę organizacyjną i realizowane zadania określa „Regulamin Organizacyjny Ośrodka
Pomocy Społecznej w Oleśnie” ustalony przez Kierownika Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Olesna.
§ 12. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w
ustawie o finansach publicznych i przepisach wykonawczych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków, zgodny z budżetem gminy
uchwalonym przez Radę Miejską w Oleśnie.
3. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
§ 13. 1. Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Oleśnie.
2. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.
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