
UCHWAŁA NR XLII/260/14
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. 2013 poz. 182 ze zm.), Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Tracą moc:

- uchwała Nr XXI/104/05 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach.

- uchwała Nr XXXII/153/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Baćkowicach.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Lipka
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/260/14

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 25 września 2014 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach zwany dalej „Ośrodkiem” został powołany uchwałą Nr 
X/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Baćkowicach z dnia 28 lutego 1990 r. i działa na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie poniższych ustaw:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 182 ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.),

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1456 ze zm.),

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 
1228 ze zm.),

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2013 poz. 135 ze 
zm.),

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze 
zm.),

8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 2011 Nr 231 poz.1375 ze zm.),

9) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.),

10) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(t.j. Dz. U. 2008 Nr 164 poz. 1027 ze zm.),

12) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze 
zm.),

13) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.),

14) ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. 
Dz. U. 2012 r. poz. 1356 ze zm.)

15) niniejszego statutu,

16) innych właściwych aktów prawnych.

§ 2. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Baćkowice utworzoną do realizacji 
zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej.

2. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Baćkowice.

3. Ośrodek ma siedzibę w miejscowości Baćkowice.

4. Ośrodek używa podłużnej pieczątki o treści:

Ośrodek Pomocy Społecznej

27-552 Baćkowice

Tel. 15 868 62 15
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Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 3. Celem działalności Ośrodka jest w szczególności:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu tych 
sytuacji,

2) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka,

3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 4. 1 Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej w tym zadania własne gminy i zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej.

2. Zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek, obejmują sprawy określone 
w art. 17 ustawy o której mowa w § 1 pkt 2 niniejszego statutu.

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę obejmują sprawy określone 
w art. 18 ust. 1 ustawy o której mowa w § 1 pkt 2 niniejszego statutu.

§ 5. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, w szczególności:

1) realizowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych,

2) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

3) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

5) prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczeni,

6) wykonywanie zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i zapewnienie obsługi 
organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego,

7) wykonywanie zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

8) wykonywanie zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

9) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz 
organizowanie pieczy zastępczej,

10) prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów,

11) prowadzenie spraw dotyczących zaliczki alimentacyjnej.

§ 6. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§ 7. Ośrodek realizuje inne zadania wynikające z aktualnie obowiązujących rządowych programów pomocy 
społecznej.

§ 8. Ośrodek realizuje projekty finansowane ze środków zewnętrznych.

§ 9. Ośrodek wykonuje swoje zadania przy udziale pracowników zatrudnionych na wyodrębnionych 
stanowiskach pracy zgodnie z przypisanym im zakresem czynności.

§ 10. W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje z działającymi na terenie gminy instytucjami, 
organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, Kościołem Katolickim, pracodawcami oraz osobami 
fizycznymi i prawnymi, które w swoich statutowych celach i zadaniach zajmują się pomocą społeczną, ochroną 
poziomu życia osób i rodzin oraz innymi instytucjami spoza terenu gminy, które wykonując swoje zadania mogą 
przyczynić się do rozwiązania problemu interesanta pomocy społecznej.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 11. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
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2. Kierownika Ośrodka podczas jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik.

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia, zwalnia, wynagradza Wójt Gminy Baćkowice.

4. Kierownik działa w zakresie spraw finansowych i cywilnoprawnych na podstawie pełnomocnictwa Wójta 
Gminy Baćkowice.

5. Kierownik Ośrodka zatrudnia, zwalnia, wynagradza pracowników Ośrodka.

6. Kierownik Ośrodka na podstawie pisemnych upoważnień Wójta Gminy Baćkowice wydaje decyzje 
administracyjne w zakresie realizowanych zadań.

7. Upoważnienie o którym mowa w ust. 5 może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

8. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy może występować 
o przyznanie środków z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych.

9. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przestawia 
potrzeby w zakresie realizowanych zadań.

10. Kierownik Ośrodka odpowiada przed Wójtem Gminy za właściwą organizację pracy oraz racjonalne 
gospodarowanie środkami przyznanymi z budżetu gminy.

§ 12. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez 
Kierownika Ośrodka a zatwierdzony przez Wójta Gminy Baćkowice.

Rozdział 4.
Gospodarka majątkowa i finansowa Ośrodka

§ 13. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy Baćkowice oraz dotacji celowych na 
realizację zadań zleconych.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

3. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy sporządzony w oparciu 
o przyznane środki na realizację zadań zleconych jak i własnych. Kierownik Ośrodka jest zobowiązany do 
składania sprawozdań z wykonania planu finansowego zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

4. Ośrodek prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach o rachunkowości w zakresie 
dotyczącym jednostek budżetowych oraz prowadzi sprawozdawczość wymaganą odrębnymi przepisami.

5. Ośrodek prowadzi samodzielnie obsługę finansowo – księgową zatrudniając główną księgową jednostki.

6. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

7. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi jego Kierownik oraz Główny Księgowy 
w zakresie powierzonych im obowiązków.

§ 14. Ośrodek prowadzi działalność na mieniu, którego właścicielem jest Gmina Baćkowice.

§ 15. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek 
kieruje się zasadami rzetelności, efektywności, celowości ich wykorzystania.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

§ 17. Zmiany statutu dokonuje się w drodze uchwały Rady Gminy.

§ 18. Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Gminy.

§ 19. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązujący dotychczasowy statut Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Baćkowicach ze zmianami.
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Uzasadnienie

Zmiana statutu wynika z konieczności uwzględnienia nowych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej wprowadzonych przepisami ustawowymi.
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