
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 24 maja 2016 r. 

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późń. zm.) Rada Miejska  

w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej Uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXI/133/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia Statutu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuszycy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy: 

G. Milczarek 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 maja 2016 r.

Poz. 2612



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/152/2016  

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 maja 2016 r. 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy zwany dalej „Ośrodkiem” jest wyodrębnioną samodzielną 

jednostką organizacyjną Gminy Głuszyca, utworzoną na mocy Zarządzenia nr 4/90 Naczelnika Miasta i Gminy 

Głuszyca z dnia 25 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy 

wydanego na podstawie uchwały nr XIV/57/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Głuszycy z dnia 5 kwietnia 

1990 roku w sprawie utworzenia terenowej jednostki budżetowej realizującej zadania z zakresu pomocy 

społecznej. 

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej. 

3. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Głuszyca. 

4. Siedziba Ośrodka mieści się w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 38. 

5. Organem kontrolującym działalność Ośrodka jest Rada Miejska w Głuszycy. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Ośrodka 

§ 2. 1. Ośrodek jest bezpośrednim realizatorem zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie przez 

administrację rządową, określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowo Ośrodek 

zobowiązany jest do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

oraz Karty Dużej Rodziny. 

2. Celem strategicznym działalności Ośrodka jest wspieranie mieszkańców gminy, skutkujące poprawą 

jakości ich życia oraz zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób i rodzin. Celami pomocniczymi z kolei – 

adekwatnie do obszarów obsługiwanych przez Ośrodek – są: 

a) w obszarze pomocy społecznej: umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 

b) w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej: przywracanie rodzinom - przeżywającym trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - zdolności do wypełniania tych funkcji; 

c) w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: ograniczenie skali oraz następstw zjawiska przemocy  

w rodzinie; 

d) w obszarze Karty Dużej Rodziny: umacnianie, a także wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej oraz 

zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tych rodzin; 

e) w obszarze świadczeń rodzinnych: wzmocnienie wypełniania funkcji rodzinnych, w szczególności 

prokreacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, zwłaszcza w rodzinach z dzieckiem/osobą 

niepełnosprawnym/ą; 

f) w obszarze świadczeń alimentacyjnych: wzmożenie opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się  

w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych oraz 

zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. 

§ 3. 1. Ośrodek realizuje zadania we współpracy z działającymi na terenie Gminy instytucjami, 

organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, 

stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 
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2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała ponadto z jednostkami samorządu terytorialnego  

na szczeblu powiatu i województwa oraz z administracją rządową ustalającą sposób realizacji tych zadań. 

Ponadto współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej spoza terenu gminy. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem 

§ 4. 1. Ośrodkiem jednoosobowo kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta. 

2. Do czynności przekraczających zakres zadań określonych pełnomocnictwem wymagana jest odrębna 

zgoda Burmistrza. 

3. Stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje z Dyrektorem Burmistrz Głuszycy, który jest jednocześnie jego 

bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym. 

4. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku 

pracowników. 

5. W razie nieobecności Dyrektora zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje 

upoważniony przez Dyrektora pracownik. 

§ 5. 1. Do obowiązków Dyrektora Ośrodka należy w szczególności: 

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, 

2) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka, 

3) nadzór i kontrola nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami, 

4) dokonywanie okresowych ocen pracowników zatrudnionych w Ośrodku; 

5) składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności jednostki oraz przedstawianie potrzeb  

w zakresie zadań pomocy społecznej. 

2. Dyrektor posiada uprawnienia do wydawania zarządzeń wewnętrznych regulujących wszystkie istotne 

sprawy związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji zadań Ośrodka. 

3. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz szczegółowy zakres i podział obowiązków poszczególnych 

pracowników określa Regulamin Organizacyjny, który jest wprowadzany zarządzeniem Dyrektora. 

4. Regulamin, o którym mowa w punkcie 3 przedkłada się do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy. 

5. Dyrektor Ośrodka jest przełożonym służbowym dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje 

w stosunku do nich wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy. 

Rozdział 4. 

Mienie i gospodarka finansowa 

§ 6. 1. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy. 

2. Dyrektor Ośrodka zarządza mieniem oddanym do używania bądź nabytym w związku z prowadzeniem 

działalności w zakresie i formach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 7. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych 

i dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym. 

§ 8. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki 

określone i przyjęte w budżecie Gminy. 

2. Plan finansowy określany jest na każdy rok budżetowy. 

3. Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 

§ 9. Działalność Ośrodka finansowana jest w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy 

Głuszyca, w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową na ich 

realizację. 
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§ 10. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, w tym darowizn, zgodnie ze wskazanymi 

przez ofiarodawcę celami ich przeznaczenia lub zgodnie z zadaniami Ośrodka. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 11. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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