UCHWAŁA NR VI/29/2015
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach.
Na podstawie art. 18 ust 1 i 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.) i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2013 r., poz. 182)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.
Nadaje się statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Traci moc Uchwała Nr. XXV/99/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 października 2008 r. w sprawie
nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach.
§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Gminy
w Dwikozach
Marek Kozieł
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Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2015
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 25 marca 2015 r.
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach.
Rozdział l.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:
1. Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Dwikozach Nr IX/23/90 z dnia 5 marca 1990 roku w sprawie
powołania jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach;
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182);
5. Niniejszego Statutu;
6. Regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach.
§ 2.
1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Dwikozy.
2. Obszar działalności Ośrodka stanowi Gmina Dwikozy.
§ 3.
Ośrodek realizuje:
1. zadania własne gminy i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182), w tym programy rządowe i gminne strategie;
2. zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 1456 z późn. zm.);
3. zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j Dz.U. z 2011 r.
Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.);
4. zadania wynikające z ustawy z dnia 12 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1442. z późn. zm);
5. zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.);
6. zadania wynikające z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.
Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.);
7. zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr
180 poz. 1493 z późn. zm.);
8. zadania wynikające z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)
9. inne zadania i programy osłonowe o charakterze własnym i zleconym.
10. zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z dnia 23 grudnia
2014 r. poz. 1863);
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11. niektóre zadania wynikające z ustawy z dnia 16 września 2011 r., o szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. Nr 234 poz. 1385 ze zm.).
Rozdział 2.
Cel i zadania Ośrodka
§ 4.
1. Zadaniem Ośrodka jest niesienie pomocy osobom i rodzinom tego potrzebującym.
2. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz
umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna
w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa i samorządu gminnego ma na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne środki i uprawnienia.
3. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej
infrastruktury socjalnej,
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń - rodzaj, forma i rozmiar świadczenia
powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenie pomocy
społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny.
4) pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
§ 5.
Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, które obejmują:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną,
2) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
3) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia
osób i rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
4) zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
5) zadania wynikające z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U.
z 2012 r. poz 1228 z późn. zm.),
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania
cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cudzoziemcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) . Wypłacanie jednorazowego zasiłku powodziowego, o którym mowa w ustawie z dnia 16 września 2011 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. Nr 234 poz. 1385 ze zm.);
§ 6.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy:
1) zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2) zadania wynikające z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.
z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);
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Rozdział 3.
Zasady gospodarki finansowej
§ 7.
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
2. Działalność Ośrodka jest finansowana z budżetu gminy w zakresie realizacji zadań własnych
3. Środki finansowe na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez gminę zapewnia budżet państwa.
Rozdział 4.
Organizacja Ośrodka
§ 8.
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. Kierownik wydaje zarządzenia
wewnętrzne oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania OPS. Kierownik wykonuje czynności
pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w OPS
2. Kierownik Ośrodka jest upoważniony przez Wójta do wydawania decyzji administracyjnych. Na wniosek
kierownika, Wójt Gminy może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji administracyjnych.
3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia
potrzeby w zakresie realizowanych zadań w terminie wynikającym z planu pracy Rady.
4. Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.
5. Kierownika Ośrodka zatrudnia oraz zwalnia Wójt.
6. Pozostałych pracowników Ośrodka zatrudnia oraz zwalnia Kierownik Ośrodka
7. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez Kierownika.
8. Strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka w drodze regulaminu organizacyjnego
zatwierdzanego przez Wójta Gminy Dwikozy.
9. Ośrodek używa podłużnej pieczęci o treści:
Ośrodek Pomocy Społecznej
27-620 Dwikozy ul. Spółdzielcza 15
Tel.(015)8311816 fax(015)8311404
NIP 864-15-46-599

REGON 830369369

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 9.
Wszelkie zmiany do Statutu mogą być wprowadzone w formie przewidzianej do jego ustanowienia.
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