
UCHWAŁA NR XIV/122/2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje:

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

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Santok nr XXIV/163/04 z dnia 09.12.2004 w sprawie nadania Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad
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Załącznik do uchwały Nr XIV/122/2019

Rady Gminy Santok

z dnia 30 września 2019 r.

S T A T U T

Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku, zwany dalej "Ośrodkiem", działa na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

a) uchwały nr XIII/44/90 z dnia 15 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Santoku,

b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

d) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

e) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego,

f) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

g) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

h) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

i) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych,

j) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

k) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

l) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych,

m) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

n) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

o) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

p) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

q) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

r) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

s) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

t) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów,

u) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

v) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

w) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

x) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

y) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

z) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego,

aa) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
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bb) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

cc) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

dd) innych właściwych obowiązujących aktualnie, jak i w przyszłości aktów prawnych,

ee) Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku, stanowiącego załącznik do 
Zarządzenia nr 8/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku z dnia 01.07.2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku,

ff) niniejszego Statutu.

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Santok.

3. Ośrodek ma siedzibę w Santoku, ul. Gorzowska 19.

4. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Santok.

5. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 2. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt Gminy Santok, zwany dalej Wójtem Gminy.

Rozdział 2.
CELE, ZADANIA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA

§ 1. 1.  Podstawowym zadaniem  Ośrodka  jest  świadczenie  wszechstronnej  pomocy  społecznej  osobom  
i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać 
wykorzystując własne możliwości, środki i uprawnienia.

2. Celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców, 
przeciwdziałanie powstawaniu i rozwijaniu się procesów marginalizacji społecznej oraz, w miarę możliwości, 
doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

3. Ośrodek sprawuje obsługę organizacyjno - techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
Punktu Interwencyjno – Konsultacyjnego.

§ 2. 1.  Ośrodek realizuje zadania wynikające z polityki społecznej państwa i gminy.

2. Ośrodek realizuje zadania własne w zakresie pomocy społecznej, zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej, a także inne zadania nałożone ustawami przekazane do realizacji na podstawie upoważnień Wójta 
lub Uchwałami Rady Gminy Santok.

3. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, 
Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami społecznymi, 
kościołem katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, 
pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 1. 1.  Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka, zwany dalej Kierownikiem.

2. Zwierzchnikiem Kierownika jest Wójt Gminy, który nawiązuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy.

3. Kierownik odpowiada przed Wójtem Gminy za właściwą realizację zadań Ośrodka.

4. Kierownik odpowiada za wykonanie uchwał Rady Gminy Santok i Zarządzeń Wójta Gminy oraz zaleceń 
Wojewody Lubuskiego.

5. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy

6. Kierownik składa  Radzie  Gminy Santok  corocznie sprawozdanie  z działalności  Ośrodka i przedstawia 
potrzeby w zakresie realizowanych zadań w terminie wynikającym z planu pracy Rady.

7. Ośrodek używa podłużnej pieczęci o treści: "Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gorzowska 19, 66-431 
Santok”.

§ 2. 1.  W stosunku do pracowników Ośrodka Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu 
Kodeksu Pracy.

2. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy 
o pracownikach samorządowych, kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze.
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3. Strukturę Ośrodka, szczegółowy zakres zadań, tryb pracy i organizację wewnętrzną określa Regulamin 
Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku, wprowadzony przez Kierownika zarządzeniem.

4. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
oraz innych odpowiednich aktów prawnych.

ROZDZIAŁ IV

                                   MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 1. 1.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku  jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę 
finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.

2. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu Gminy Santok, budżetu państwa oraz 
środków pozabudżetowych, pozyskanych z innych źródeł zgodnie z przepisami prawa.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

4. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin Wynagradzania Pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Santoku wprowadzony przez Kierownika zarządzeniem.

5. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo Kierownik, działając zgodnie z zakresem 
pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

§ 2. 1.  Wójt Gminy zapewnia Ośrodkowi m. in. niezbędne do prowadzenia działalności: budynek, 
urządzenia, sprzęt, wyposażenie pomieszczeń.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o środki zaplanowane w budżecie gminy.

3. Ośrodek stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów 
podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

4. Ośrodek zakupuje ze środków obrotowych do wysokości określonej w planie finansowym kierując się 
zasadami efektywności ich wykorzystania.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku uchwala Rada Gminy Santoku.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące akty prawne.
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/122/2019 Rady Gminy Santok z dnia 30.09.2019
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku.

Zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku wynika z konieczności dostosowania
przedmiotu działalności i organizacji wewnętrznej Ośrodka do zadań wynikających z przepisów prawa.
Dokonanie zmian związane jest również z koniecznością uporządkowania prawnego zapisów Statutu.
Celem zmian w Statucie jest odzwierciedlenie faktycznie wykonywanych zadań przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Santoku. Wobec powyższego dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy
Społecznej w Santoku podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu uważa się za zasadne.
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