
 

 

UCHWAŁA NR XIX/131/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1, art. 111a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, stanowiącym załącznik do uchwały  

nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 listopada 2015 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 oznacza się jako § 2, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ośrodek realizuje swoje zadania na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

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

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

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

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

niepełnosprawnych; 

10) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

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

12) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

13) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

14) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

15) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 
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16) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 

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

publicznych; 

18) innych ustaw, aktów wykonawczych do ustaw oraz w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie 

udzielonych upoważnień i pełnomocnictw; 

19) niniejszego Statutu.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Ośrodek jest podstawową jednostką systemu pomocy społecznej Gminy Świebodzice, w skład 

którego wchodzą samodzielne stanowiska, zespoły, ośrodki wsparcia dziennego - Świetlica Środowiskowa 

„Tęczowa Gromada” i „Klub Senior+” oraz inne jednostki organizacyjne powoływane w oparciu 

o rozpoznane potrzeby Gminy Świebodzice.”; 

3) w § 5: 

a) pomija się oznaczenie jego treści jako ust. 1, 

b) dodaje się pkt 13, w brzmieniu: 

„13) organizowanie wsparcia społecznego dla osób w podeszłym wieku poprzez umożliwienie 

korzystania z oferty aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, socjalnej oraz prozdrowotnej.”. 

§ 2. Ustala się tekst jednolity Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach w brzmieniu 

określonym w załączniku do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

H. Mądra
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Załącznik do uchwały nr XIX/131/2019 Rady  

Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEBODZICACH 

Rozdział 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach, zwany w dalszej części niniejszego Statutu 

Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy Świebodzice, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą 

w formie jednostki budżetowej.  

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Świebodzicach. 

3. Obszar działalności Ośrodka obejmuje teren Gminy Świebodzice. 

4. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Świebodzice. 

5. Ośrodek jako jednostka budżetowa jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

§ 2. 1. Ośrodek realizuje swoje zadania na podstawie:  

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

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

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

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

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

niepełnosprawnych; 

10) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

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

12) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

13) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

14) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

15) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 

16) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 

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

publicznych; 

18) innych ustaw, aktów wykonawczych do ustaw oraz w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie 

udzielonych upoważnień i pełnomocnictw; 

19) niniejszego Statutu. 

§ 3. Ośrodek jest podstawową jednostką systemu pomocy społecznej Gminy Świebodzice, w skład którego 

wchodzą samodzielne stanowiska, zespoły, ośrodki wsparcia dziennego - Świetlica Środowiskowa „Tęczowa 

Gromada” i „Klub Senior+” oraz inne jednostki organizacyjne powoływane w oparciu o rozpoznane potrzeby 

Gminy Świebodzice.  
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Rozdział 2.  

PRZEDMIOT DZIAŁANIA 

§ 4. 1. Misją Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

2. Ośrodek ma na celu pomoc w przezwyciężeniu ich trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni 

w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

3. Celem Ośrodka jest przeciwdziałanie powstawaniu problemów społecznych poprzez aktywizację osób, 

rodzin i grup zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznym na rzecz usamodzielnienia, integracji 

i reintegracji społecznej oraz zawodowej. 

§ 5. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:  

1) wykonywanie zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 

wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wykonywanie niżej 

wymienionych zadań wynikających z innych ustaw, 

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, 

3) organizowanie wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

4) prowadzenie postępowań wobec osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych, ustalanie prawa  

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

5) prowadzenie spraw dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

6) prowadzenie spraw dotyczących przyznania Karty Dużej Rodziny, 

7) organizowanie różnorodnych form pomocy, w tym rozwijanie nowych form pomocy społecznej, a także 

udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym, 

8) nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy nad komórkami organizacyjnymi pomocy społecznej 

podlegającymi Ośrodkowi, 

9) współpracę i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim 

i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa 

w zakresie pomocy społecznej, 

10) realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Świebodzice w zakresie 

pomocy społecznej przyjmowanych Uchwałami Rady Miejskiej, 

11) wspomaganie projektów na rzecz pomocy rodzinie, 

12) przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego, 

13) organizowanie wsparcia społecznego dla osób w podeszłym wieku poprzez umożliwienie korzystania 

z oferty aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, socjalnej oraz prozdrowotnej. 

§ 6. 1. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej może być zlecana organizacjom pozarządowym 

prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym 

działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, 

stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia 

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.  

2. Ośrodek sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych o jakich mowa w ust. 1. 

3. Ośrodek może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych. 

Rozdział 3.  

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 7. 1. Szczegółowe zadania, organizację Ośrodka oraz podległych mu jednostek, a także strukturę 

organizacyjną Ośrodka wraz z zakresem i zasadami działania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym 

podział czynności i odpowiedzialności pracowników, określa Regulamin organizacyjny, nadany przez 

Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Świebodzice.  
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2. Zasady organizacji i czasu pracy określa Regulamin pracy nadany przez Dyrektora. 

3. Zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin wynagradzania, premiowania i nagradzania 

nadany przez Dyrektora. 

4. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. 

Rozdział 4.  

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE 

§ 8. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.  

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Świebodzice. 

3. Dyrektor Ośrodka reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. 

4. Dyrektor Ośrodka realizuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone i działania w granicach 

upoważnień do zawierania umów, porozumień oraz wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez 

Radę Miejską w Świebodzicach lub Burmistrza Miasta Świebodzice. 

5. Upoważnienia, o których mowa w ust. 4 mogą być także udzielane innej osobie na wniosek Dyrektora 

Ośrodka. 

6. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora Ośrodka należy w szczególności: 

1) wykonywanie zadań określonych w § 5, 

2) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka, 

3) organizowanie pracy Ośrodka, 

4) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne, 

5) opracowywanie rocznych planów finansowych, 

6) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka, 

7) ustalanie organizacji wewnętrznej i systemu kontroli Ośrodka, 

8) zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej. 

§ 9. Podczas nieobecności Dyrektora Ośrodka jego obowiązki przejmuje Zastępca Dyrektora Ośrodka lub 

inna osoba przez niego upoważniona.  

Rozdział 5.  

GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA 

§ 10. 1.  Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach 

publicznych oraz na podstawie uchwalonego przez Radę Miejską w Świebodzicach budżetu Gminy 

Świebodzice na dany rok kalendarzowy.  

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

zatwierdzany przez Radę Miejską w Świebodzicach. 

3. Jeżeli czynność prawna może wywołać powstanie zobowiązań pieniężnych, dla jego skuteczności 

konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego. 

4. Ośrodek prowadzi obsługę finansowo-księgową zadań komórek i jednostek organizacyjnych 

działających w strukturze Ośrodka. 

§ 11. Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte 

wykorzystanie.  

§ 12. Ośrodek jest upoważniony do przyjmowania darowizn przeznaczonych na działalność statutową.  

Rozdział 6.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.  
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