Uchwała Nr 165/XXVII/09
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 2003 r. o samorządzie gminy ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) w związku z art. 110 ust 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechanowcu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 110/XVI/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krystyna Olędzka
Załacznik nr 1
do Uchwały Nr. 165/XXVII/09
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHANOWCU
Rozdział I
Postanowienia ogólne:
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu zwany dalej w treści statutu Ośrodkiem działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ),
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728 ),
3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm. ),
4) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm. ),
5) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. ),
6) Niniejszego Statutu.

§ 2. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Ciechanowiec
§ 3. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza 1.
§ 4. Obszar działania obejmuje gminę Ciechanowiec.
Rozdzia ł II
Zadania Ośrodka
§ 5. Zadania Ośrodka określają przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów oraz inne ustawy wynikające z programów rządowych pomocy społecznej.
§ 6. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim,
pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Rozdzia ł III
Kierownictwo i organizacja
§ 7. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy Dyrektor i podlegli mu pracownicy.
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Ciechanowca.
DyrektorNiepodpisany.
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4. Burmistrz Ciechanowca udziela Dyrektorowi Ośrodka upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z
zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na wniosek
Dyrektora upoważnienie może być wydane innej osobie do wydawania decyzji w trakcie nieobecności Dyrektora pozwalając w ten
sposób na bieżącą realizację zadań będących w kompetencji Ośrodka.
5. Do zadań i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Ośrodka,

Rozdzia ł III
Kierownictwo i organizacja
§ 7. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy Dyrektor i podlegli mu pracownicy.
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Ciechanowca.
3. Dyrektor zarządza Ośrodkiem w ramach uprawnień wynikających z art. 110 ustawy o pomocy społecznej.
4. Burmistrz Ciechanowca udziela Dyrektorowi Ośrodka upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z
zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na wniosek
Dyrektora upoważnienie może być wydane innej osobie do wydawania decyzji w trakcie nieobecności Dyrektora pozwalając w ten
sposób na bieżącą realizację zadań będących w kompetencji Ośrodka.
5. Do zadań i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Ośrodka,
2) sporządzanie planu potrzeb Ośrodka,
3) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
4) nadzór i koordynacja pracy podległych pracowników,
5) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej.
6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami OPS-u oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

§ 8. W ramach Ośrodka tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych, realizujaca zadania wynikajace z
ustawy o świadczeniach rodzinnych.
§ 9. Ośrodek wykonuje zadania organu właściwego Gminy Ciechanowiec wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.
§ 10. Dyrektor Ośrodka jest bezpośrednim przełożonym pracowników Ośrodka.
§ 11. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani według zasad określonych obowiazującymi przepisami.
Rozdzia ł IV
Gospodarka finansowa
§ 12. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o środki zaplanowane w budżecie gminy.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
3. Rachunkowość Ośrodka w zakresie realizacji dochodów i wydatków prowadzi główny księgowy zatrudniony w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Ciechanowcu.
4. Ośrodek posiada własne konto bankowe.
§ 13. Sprawy kadrowe pracowników Ośrodka prowadzi referat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w porozumueniu z
Dyrektorem Ośrodka.
Rozdział V
Nadzór i kontrola
§ 14. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Ciechanowca.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością sprawuje Wojewoda Podlaski.
Rozdzia ł VI
Postanowienia końcowe
§ 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
§ 16. Zmiana statutu Ośrodka następuje w drodze Uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu.
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