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UCHWAŁA NR XXXIII/88/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNKU
DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie gminnej jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Zbąszynek.
3. Obszarem działania Ośrodka jest teren miasta i gminy Zbąszynek.
4. Ośrodek używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji
nazwy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
5. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Zbąszynka.
DZIAŁ II.
Cele i zadania
§ 2. 1. Ośrodek realizuje zadania gminy i zadania zlecone administracji rządowej w zakresie zabezpieczenia
społecznego, dotyczące pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń
alimentacyjnych, stypendiów i zasiłków szkolnych, wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcia kobiet w ciąży i rodzin.
2. Przy realizacji zadań zleconych przez administrację rządową Ośrodek kieruje się wskazaniami
Wojewody Lubuskiego, a realizując zadania własne gminy stosuje się do ustaleń Burmistrza.
3. Ośrodek działa w oparciu o niżej wymienione akty prawa:
1) ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
3) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, 1984 i 2260 oraz
z 2017 r., poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.
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4) ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
5) ustawę z dnia 13 października
poz. 963 z późn. zm.),

1998 r.

o systemie

ubezpieczeń

społecznych

(Dz. U.

z 2016 r.

6) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),
7) ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 697 z poźn. zm.),
8) ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.),
9) ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r.
poz. 489 z późn. zm.),
10) ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r.
poz. 162 z późn. zm.),
11) ustawę z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195
z późn. zm.),
12) ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1860),
13) ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),
14) ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882),
15) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.),
16) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
17) ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),
18) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1817 z późn. zm.),
19) ustawę z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.),
20) ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828),
21) uchwały Rady Miejskiej w Zbąszynku i Zarządzenia Burmistrza Zbąszynka.
4. Ośrodek realizuje zadania wynikające również z innych przepisów prawa oraz zawartych porozumień.
§ 3. 1. Ośrodek, realizując
społecznymi i pozarządowymi.

zadania statutowe, współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami

2. Ośrodek podejmuje działania w celu pozyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł
finansowania, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizację zadań statutowych.
DZIAŁ III.
Organizacja i zarządzanie
§ 4. 1. Kierownik kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownik podejmuje wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka, a nie zastrzeżone do
kompetencji innych organów.
3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia
służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
4. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
5. Kierownik może upoważnić pracownika do wykonania czynności określonego rodzaju lub zastępowania
Kierownika pod nieobecność. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych jest Kierownik.
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7. Kierownik Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza Zbąszynka, które
określają jego uprawnienia i kompetencje.
8. Kierownik upoważniony jest do rozstrzygania indywidualnych spraw w drodze decyzji administracyjnej
należących do właściwości Ośrodka w sprawach z zakresu pomocy społecznej i innych przekazanych
Ośrodkowi na podstawie stosownych upoważnień.
§ 5. 1. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Zbąszynka.
2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Burmistrz Zbąszynka.
§ 6. Zasady funkcjonowania, zakres działania i organizację wewnętrzną Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbąszynku określa regulamin organizacyjny.
DZIAŁ IV.
Gospodarka majątkowa i finansowa
§ 7. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego realizowanego przez
Kierownika.
§ 8. 1. Ośrodek prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania wymagane obowiązującymi przepisami.
2. Sprawozdania finansowe sporządza Kierownik i przedkłada je Burmistrzowi lub innym upoważnionym
organom.
§ 9. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
DZIAŁ V.
Postanowienia końcowe
§ 10. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
§ 11. Tracą moc:
1) załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/17/93 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 4 listopada 1993 r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz nadania Statutu i Regulaminu
Organizacyjnego
2) uchwała nr XVII/15/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 881),
3) uchwała nr XXIV/82/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany
statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 2378),
4) uchwała nr XVII/25/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 800),
5) uchwała nr XXVI/7/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 230).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Mazur

