
 

 

UCHWAŁA NR XXX.197.2020 

RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.) oraz art. 11 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t.j. ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie w brzmieniu stanowiącym załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXI.111.2019 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie: 

Janusz Ślipko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 września 2020 r.

Poz. 5307



Załącznik do uchwały nr XXX.197.2020 

Rady Miejskiej w Chocianowie 

z dnia 24 września 2020 r. 

STATUT 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCIANOWIE 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką budżetową 

Gminy Chocianów, utworzoną na podstawie uchwały nr X/46/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy 

w Chocianowie z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. Ośrodek działa na podstawie niniejszego Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa. 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie ma siedzibę w Chocianowie przy ul. Odrodzenia 31. 

4. Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest Gmina Chocianów. 

Rozdział 2. 

Zakres działania i zadania 

§ 2. 1. Do zakresu działania Ośrodka należy: 

1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, 

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych, 

3) prowadzenie postępowań wobec osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych na podstawie tytułu 

wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez organ egzekucyjny jest bezskuteczna, ustalanie prawa 

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

4) realizacja rządowych programów pomocy społecznej zobowiązujących gminę lub Ośrodek  

do wykonywania zadań, 

5) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, 

6) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci, 

8) przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym 

mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

9) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków  

dla opiekunów, 

10) przyznawanie i wypłacanie dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

11) przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne, 

12) prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, o którym 

mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

2. W zakresie realizacji celów i zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami 

wyznaniowymi, zakładami opieki zdrowotnej, fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi 

i prawnymi. 
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§ 3. 1. Ośrodkiem zarządza Kierownik, który samodzielnie kieruje jego działalnością, reprezentuje go na 

zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za działalność Ośrodka. 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

§ 4. Kierownik jest pracodawcą dla podległych pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

§ 5. Szczegółowe zasady działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny, ustalany przez Kierownika 

Ośrodka. 

Rozdział 3. 

Majątek i finanse 

§ 6. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są: 

1) z dotacji celowych z budżetu wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami, 

2) z dotacji celowych z budżetu wojewody na realizację bieżących zadań własnych, 

3) ze środków budżetu miasta i gminy na zadania własne, 

4) ze spadków, zapisów i darowizn, 

5) z innych źródeł. 

§ 7. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową i materiałową na zasadach 

określonych dla tych jednostek. 

2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym. 

Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

§ 8. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. 
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