
 

UCHWAŁA Nr 127/XXXVI/2010 

RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE 

z dnia 3 września 2010 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Szulborze Wielkie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim w brzmieniu określonym w 

załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 34/VIII/2006 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 stycznia 2006r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim. 

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

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

mgr Aneta Niemira 

 

 

Załącznik 

do uchwały nr 127/XXXVI/2010 

Rady Gminy Szulborze Wielkie 

z dnia 3 września 2010r. 

 

STATUT 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZULBORZU WIELKIM 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim, zwany dalej "Ośrodkiem", powołany został 

uchwałą nr 18/IV/92 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 maja 1992r. 

2. Ośrodek jest gminną samorządową jednostką organizacyjną realizującą zadania własne i zlecone z 

zakresu pomocy społecznej. 

3. Ośrodek działa w szczególności w oparciu o przepisy: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), 

4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2000r. Nr 98, 

poz. 1071 ze zm.), 

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze 

zm.), 

6) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. 

Nr 1, poz. 7 ze zm.), 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze 

zm.) 

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

publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), 



9) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, 

poz. 873 ze. zm.), 

10) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 

11) niniejszego statutu. 

§ 2. 

1. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Szulborze Wielkie. 

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Szulborzu Wielkim przy ul. Romantycznej 2. 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonując zadania gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się 

ustaleniami Wójta. 

4. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka prowadzi referat finansowy Urzędu Gminy Szulborze Wielkie. 

5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 

Rozdział II. Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej 

§ 3. 

Celem Ośrodka jest: 

1) pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowa-

nia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

2) pomoc w doprowadzaniu do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środo-

wiskiem, 

3) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w 

stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

§ 4. 

Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 

1) analiza i ocena zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej, 

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, 

3) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

4) pobudzanie do aktywnego udziału w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin korzysta-

jących z pomocy społecznej, 

5) aktywizowanie różnych środowisk do podejmowania działań samopomocowych, budowanie (two-

rzenie) lokalnego systemu wsparcia środowiskowego, 

6) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we 

wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warun-

ków sprzyjających temu celowi, 

7) realizacja zadań wynikających z innych ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie 

pomocy społecznej, 

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 

przepisów wykonawczych do tych ustaw oraz innych ustaw w zakresie świadczeń rodzinnych i fundu-

szu alimentacyjnego, 

9) realizacja zadań zleconych gminy wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-

sowanych ze środków publicznych związanych z potwierdzaniem prawa osób innych niż ubezpieczeni 

do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w tej ustawie. 

§ 5. 

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z działają-

cymi na terenie gminy instytucjami, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolic-

kim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fi-

zycznymi i prawnymi oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała ponadto z samorządem wojewódzkim i powiatowym 

oraz z administracją rządową w województwie ustalającą sposób realizacji tych zadań. 



3. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i 

innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu gminy. 

Rozdział III. Struktura organizacyjna i zarządzanie 

§ 6. 

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki i reprezentuje 

Ośrodek na zewnątrz. 

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Szulborze Wielkie. 

3. Kierownik Ośrodka dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników za-

trudnionych w Ośrodku. 

4. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy Szulborze Wielkie. 

5. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowni-

czych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pra-

cownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 

6. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. 

7. Kierownik Ośrodka może kierować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niezdol-

ności do pracy do organów określonych odrębnymi przepisami. 

§ 7. 

1. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez zatrudnionych pracowników i we współpracy z placówkami 

i instytucjami, których statutowym celem jest realizacja zadań pomocy społecznej oraz innych zadań 

określonych odrębnymi przepisami. 

2. Wójt gminy może upoważnić Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indy-

widualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego należących do właściwości gminy. 

3. Upoważnienie może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika. 

4. Rada Gminy może upoważnić Kierownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu admini-

stracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta. 

5. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności 

ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

§ 8. 

Kierownik Ośrodka i Skarbnik Gminy odpowiadają za gospodarkę finansową Ośrodka. 

§ 9. 

1. Bieżący nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt. 

2. Nadzór merytoryczny z zakresu realizacji zadań zleconych gminie sprawuje Wojewoda Mazowiecki za 

pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe 

§ 10. 

1. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania. 

2. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) i 

przepisy wykonawcze do tej ustawy, kodeks pracy oraz inne obowiązujące akty prawne. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

mgr Aneta Niemira 

 

 

 

 

 



 


