
UCHWAŁA NR XV/93/15
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia  Statutu  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Sulęcinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), uchwala  się co następuje:

§ 1. Nadaje się  Statut  Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulęcinie  stanowiący  załącznik  do niniejszej  
uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały:

1. Uchwała nr XIX/149/04 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia 
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie.

2. Uchwała nr XX/125/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulęcinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zbigniew Szczepański

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 2720



Załącznik do Uchwały Nr XV/93/15

Rady Miejskiej w Sulęcinie

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej  Sulęcinie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz.163 ze zm.);

2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.);

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz.885 ze zm.);

4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 poz. 1375 ze zm.);

5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. 2010 nr 238 poz. 1586 ze zm.);

6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r.  poz. 1390 t.j. ze 
zm.);

7. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 
135 ze zm.);

8. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. 2015 r.  poz. 1286 ze zm.);

9. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012 r. poz. 124 t.j. ze zm.);

10. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015 r.  poz. 114 ze zm.);

11. Ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014 r. poz. 
567 ze zm.);

12. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012 r. poz. 
1228 ze zm.);

13. Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 r. poz.1863 ze zm.);

14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. poz. 1027 ze zm.);

15. Innych właściwych aktów prawnych;

16. Niniejszego statutu.

§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie, zwany dalej OPS, jest jednostką organizacyjną Gminy 
Sulęcin powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z administracji rządowej, przejętych 
porozumieniami od innych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu pomocy społecznej.

§ 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie jest jednostką budżetową Gminy Sulęcin z siedzibą 
w Sulęcinie przy ul. Emilii Plater 14.

§ 4. OPS jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
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Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 5. Celem działania OPS jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 
przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin 
oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 6. Do zadań OPS w szczególności należy:

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

2) praca socjalna,

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

7) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

8) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

9) prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń dla opiekunów 
oraz realizacja Karty Dużej Rodziny.

§ 7. Realizując zadania wymienione w § 6 OPS udziela pomocy społecznej w formie świadczeń 
pieniężnych i niepieniężnych.

§ 8. W zakresie realizacji zadań OPS współpracuje z jednostkami samorządowymi, rządowymi 
i pozarządowymi organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami 
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna

§ 9. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulęcinie kieruje i zarządza Dyrektor oraz  reprezentuje go na 
zewnątrz.

§ 10. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni upoważniony przez niego pracownik.

§ 11. Dyrektora OPS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Sulęcina.

§ 12. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) podejmowanie wszelkich działań i tworzenie niezbędnych warunków do realizacji zadań OPS określonych 
niniejszym statutem,

2) wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w OPS,

3) wydawanie zarządzeń obowiązujących w jednostce,

4) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej 
w ramach zadań własnych Gminy, zleconych oraz decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego z upoważnienia Burmistrza Sulęcina,

5) nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w OPS pracownikami,

6) gospodarowanie mieniem Gminy przekazanym w zarząd  OPS zgodnie z planami finansowymi, 
udzielonym pełnomocnictwem i zrządzeniami Burmistrza Sulęcina,

7) ustalanie w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu wysokości 
wnoszonej przez nich opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej,

8) wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne,

§ 13. Dyrektor kieruje i zarządza Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy pomocy kierowników i pracowników 
OPS .
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§ 14. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych należy również do innych 
pracowników OPS upoważnionych przez Burmistrza na wniosek Dyrektora.

§ 15. Dyrektor OPS składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności OPS oraz przedstawia 
potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 16. Rada Miejska w oparciu o potrzeby w zakresie pomocy społecznej opracowuje i wdraża lokalny 
program pomocy społecznej.

§ 17. Szczegółową organizację i działanie OPS określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez 
Burmistrza Sulęcina.

§ 18. Oświadczenia woli w imieniu OPS w zakresie zarządu mieniem lub czynności prawnych mogących 
spowodować powstanie zobowiązań składa jednoosobowo Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Burmistrza Sulęcina.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 19. 1. OPS jest jednostką sektora finansów publicznych, prowadzi gospodarkę finansową jako  jednostka 
budżetowa Gminy Sulęcin, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

2. Gospodarka finansowa OPS prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy.

3. Podstawą sporządzenia planu finansowego, o którym mowa w ust. 2, jest wysokość środków 
finansowych przewidzianych na działalność OPS w danym roku budżetowym, określana w uchwale 
budżetowej Rady Miejskiej w Sulęcinie.

4. OPS posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

5. OPS prowadzi obsługę administracyjno – finansową jednostki.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 20. W  sprawach nieuregulowanych  Statutem  zastosowanie  mają  właściwe  przepisy prawa.

§ 21. Wszelkie zmiany  niniejszego Statutu  wymagają  trybu  właściwego  dla jego

uchwalenia.
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