
UCHWAŁA NR XVI/114/2012
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40. ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/216/06 z dnia 13 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wielichowie. 

§ 4. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Stanisław Marciniak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/114/2012 

Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 26 września 2012 r. 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie 
Podstawa prawna 

§ 1 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, zwany dalej „ Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy 
Wielichowo powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej. 

§ 2 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie działa w szczególności na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 
80, poz. 526 z późn. zm.) 

4. Ustawy z dnia 29września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 

5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz 1458 
z późn. zm.) oraz wydawanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

6. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 
i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

7. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 
1585 z późn. zm.) 

8. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 
z późn. zm.) 

9. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071 z późn. zm.) 

10. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, 
poz. 7 z późn. zm.) 

11. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczenia rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. 
zm.) 

12. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) 

13. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 
z późn. zm.) 

14. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 
229, poz. 1954 z późn. zm.) 

15. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 
z późn. zm.) 

16. Innych aktów prawnych dotyczących działalności Ośrodka 

17. Niniejszego statutu. 
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Postanowienia ogólne 
§ 3 

1. Siedziba Ośrodka mieści się w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A 

2. Pełna nazwa Ośrodka brzmi:” Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie” 

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Wielichowo. 

4. Ośrodek jest Pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 

5. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,00 – 15,00 

Cel i zadania Ośrodka 
§ 4 

Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie 
gminy, a w szczególności: 

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których 

sami nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 

2) wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im 
życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

3) zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych, 

4) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrację ze 
środowiskiem. 

§ 5 

Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w szczególności: 

1) współpraca na zasadach partnerstwa z Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi 
oraz innymi osobami i organizacjami. 

2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 

3) tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania pomocy społecznej, w tym niezbędnej 
infrastruktury socjalnej. 

4) przyznawanie zgodnie z uprawnieniami do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej i wypłacanie świadczeń wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych 
przewidzianych przepisami prawa. 

5) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, 

6) prowadzenie pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa, prewencji, w tym działań 
wspierających, korekcyjnych i kompensacyjnych, 

7) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, 

8) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

9) realizowanie innych zadań nałożonych na gminę przez ustawy lub wynikających z decyzji organów gminy. 

10) realizowanie innych zadań w ramach zawartych umów. 

11) obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

12) praca z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

Organizacja i zarządzanie 
§ 6 

1. Ośrodek ma strukturę bezwydziałową, ktorą określa Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym. 

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. 
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3. Odpowiedzialność z gospodarkę finansową Ośrodka ponoszą Kierownik Ośrodka i w zakresie mu 
powierzonym – Główny Księgowy Ośrodka. 

4. Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo, 
w czasie nieobecności Kierownika Ośrodkiem kieruje osoba upoważniona przez Burmistrza. 

5. Zadania i obowiązki Kierownika zostały określone w stanowiskowej karcie pracy. 

6.W stosunkach z innymi podmiotami Kierownik działa na zasadzie pełnomocnictwa udzielonego mu przez 
Burmistrza. 

7. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają przepisy odrębne. 

Gospodarka finansowa 
§ 7 

1. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki – 
zgodnie z uchwałą budżetową gminy Wielichowo. 

3. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzane są na rachunek 
budżetu gminy. 

4. Ośrodek wyposażony jest w mienie gminne przekazanym w zarząd i użytkowanie w zakresie niezbędnym do 
prowadzenia działalności statutowej. 

5. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie 
sprawozdawczość finansową. 

Nadzór i kontrola 
§ 8 

1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo 

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka z zakresu zadań zleconych sprawuje Wojewoda 
Wielkopolski. 

Postanowienia końcowe 
§ 9 

Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Rady Gminy Wielichowa. 
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Uzasadnienie

Z związku z licznymi zmianami przepisów prawa stanowiącymi podstawę prawną funkcjonowania i działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie oraz nałożeniem nowych zadań wynikających ze zmian w ustawie 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zachodzi 
konieczność uaktualnienia obowiązującego statutu i dostosowania struktur organizacyjnych do nowych zadań. 

W związku z powyższym opracowano projekt nowego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Wielichowo 

Adam Łaniecki
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