
 

 

UCHWAŁA NR XXV/235/20 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie 

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

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1876) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/103/15 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 92), 

zmieniona uchwałą Nr XX/119/16 z dnia 21 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 1577) i uchwałą 

nr VI/59/19 z dnia 25 marca 2019 r. (Dz.U. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 2158). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

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

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Darakiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 stycznia 2021 r.

Poz. 5



Załącznik do uchwały nr XXV/235/20 

Rady Miejskiej Dzierżoniowa 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

 

 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zwany dalej "Ośrodkiem" utworzony został na mocy 

uchwały nr XIII/54/90 Miejskiej Rady Narodowej w Dzierżoniowie z dnia 12 kwietnia 1990 roku w sprawie 

utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. 

§ 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Dzierżoniów, zwanej dalej „Gminą”. 

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Dzierżoniowie przy ul. Szkolnej 24. 

2. Działalność Ośrodka obejmuje obszar Gminy. 

§ 4. 1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby. 

2. Do celów prowadzenia egzekucji administracyjnej Ośrodek używa pieczęci okrągłej z godłem i napisem 

w otoku zawierającym nazwę w pełnym brzmieniu. 

§ 5. Bieżącą kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Miejska Dzierżoniowa. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Ośrodka 

§ 6. 1. Działalność Ośrodka ma na celu zaspokojenie potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących  

się w trudnych sytuacjach życiowych oraz podejmowanie działań zmierzających do ich życiowego 

usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem. 

2. Przedmiotem działania Ośrodka są zadania z zakresu: 

1) pomocy społecznej, 

2) świadczeń rodzinnych, 

3) świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

4) postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

5) dodatków mieszkaniowych, 

6) dodatków energetycznych, 

7) realizacji programu dożywiania, 

8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

9) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

10) ubezpieczeń społecznych, 

11) ubezpieczeń zdrowotnych, 

12) przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 

13) przyznawania i wypłacania stypendiów i zasiłków szkolnych, 

14) ustalania uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

15) ochrony zdrowia psychicznego, 

16) świadczeń wychowawczych, 

17) realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
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18) realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę 

życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, 

19) współtworzenia i koordynowania realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

20) współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji 

o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego  

i o szkoleniach, 

21) realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym 

tworzenie i realizacja programów osłonowych, 

22) realizacji innych zadań w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie udzielonych upoważnień  

lub pełnomocnictw. 

3. W ramach struktury organizacyjnej ośrodka działa ośrodek wsparcia - Klub Senior+, który realizuje 

zadania określone w art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

4. Organizację, zasady funkcjonowania Klubu Senior+ określa Regulamin Klubu Senior+ nadany przez 

Dyrektora Ośrodka. 

5. Ośrodek realizując zadania statutowe, może przyjmować dary w postaci rzeczowej i przekazywać  

je osobom potrzebującym. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie 

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności jednostki i reprezentuje  

go na zewnątrz. 

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Dzierżoniowa. 

3. W razie nieobecności Dyrektora, zadania związane z zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje pisemnie 

upoważniony pracownik Ośrodka. 

4. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych. 

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

w stosunku do nich wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy. 

6. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki określają przepisy ustawy 

o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

7. Szczegółową strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności pracowników 

określa Regulamin Organizacyjny. 

Rozdział 4. 

Majątek i gospodarka finansowa 

§ 8. 1. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy. 

2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zarządza mieniem oddanym do używania bądź nabytym w związku 

z prowadzeniem działalności w zakresie i formach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 9. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy 

ustawy o finansach publicznych. 

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

budżetu. 

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

4. Ośrodek posiada własne konto bankowe. 

§ 10. 1. Wydatki na realizację zadań własnych obowiązkowych i zadań własnych pokrywane są ze środków 

budżetu Gminy. 

2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet Państwa. 
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§ 11. W planie finansowym Ośrodka mogą być dokonywane w ciągu roku zmiany, w zależności  

od nałożonych zadań. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 12. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu przewidzianego dla jego uchwalenia. 
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