
 
UCHWAŁA NR XXII/188/2017 

RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Węgorzynie 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zmiana: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, zmiana: Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) 

Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Węgorzynie statut w brzmieniu ustalonym w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/153/2012 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 kwietnia 2012 roku 

w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie. 

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

Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Jan Mazuro 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 marca 2017 r.

Poz. 974



Załącznik 

do uchwały nr XXII/188/2017 

Rady Miejskiej w Węgorzynie 

z dnia 31 stycznia 2017 roku 

STATUT 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZYNIE 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną 

Gminy Węgorzyno utworzoną na podstawie uchwały Nr XIII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy 

w Węgorzynie z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Węgorzynie  i działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz.930 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( Dz. U. z  2016r. poz. 446 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2016r., poz.1870  z późn.

zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r., poz. 902),

5) innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych, regulujących działanie, zadania

i uprawnienia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

§ 2. 

Siedziba Ośrodka mieści się w Węgorzynie, ul. Grunwaldzka 30. 

§ 3. 

Terenem działania Ośrodka jest Gmina Węgorzyno. 

§ 4. 

Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Węgorzyno, która prowadzi swoją działalność finansową 

zgodnie z zasadami określonymi dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych i nie 

posiada osobowości prawnej. 

§ 5. 

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby. 
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II. Przedmiot działalności Ośrodka.

§ 6 .

1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób

i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia

osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Ośrodek:

1) jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy społecznej

wynikających z polityki społecznej państwa i gminy wykonując zadania własne i zlecone,

a ponadto wynikające z rządowych programów pomocy społecznej lub z innych aktów

prawnych,

2) wykonuje inne zadania na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami lub

podmiotami określających zakres realizacji i źródło finansowania zadania,

3) koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób z grup szczególnego

ryzyka,

4) może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia

niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

3. Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym

rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analiza i ocena zjawisk i problemów rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy

społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

4) pobudzanie aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom

i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie

warunków sprzyjających temu celowi,

6) wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa oraz wynikających

z rozeznanych potrzeb społecznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 974



4. Ośrodek realizuje programy mające na celu m.in. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu

społecznemu, w tym projekty systemowe i konkursowe współfinansowane ze środków Unii

Europejskiej.

5. W wykonaniu zadań Ośrodek współdziała z:

1) organizacjami społecznymi, w tym stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym

fundacjami oraz osobami fizycznymi

2) Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,

3) przedsiębiorcami,

4) jednostkami samorządu terytorialnego,

5) Powiatowym Urzędem Pracy,

6) Sądami, Prokuraturą, Policją, oraz innymi instytucjami.

III. Organizacja i zarządzanie.

§ 7 .

1. Gmina zapewnia Ośrodkowi warunki lokalowe i materialne do prowadzenia działalności

statutowej.

2. Nadzór bieżący nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Węgorzyna, nadzór

merytoryczny sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

3. Ośrodkiem kieruje i zarządza Kierownik, który również reprezentuje go na zewnątrz.

4. Kierownika wyłanianego w drodze naboru zatrudnia Burmistrz Węgorzyna i jest jego

zwierzchnikiem.

5. Kierownik jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

6. Kierownik wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Głównego Księgowego.

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

Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi a ich prawa i obowiązki określają

przepisy ustawy.

8. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz szczegółowe zasady jego funkcjonowania określa

Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzony przez Kierownika Ośrodka.

9. Ośrodek zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
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IV. Gospodarka finansowa.

§ 8. 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe

w oparciu o środki zaplanowane w budżecie gminy.

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

i wydatki, zatwierdzany przez Burmistrza Węgorzyna, stanowiący załącznik do budżetu Gminy.

3. Ośrodek prowadzi działalność finansową dysponując środkami finansowymi pochodzącymi:

1) z dotacji z budżetu państwa przekazywanych za pośrednictwem Gminy,

2) ze środków z budżetu Gminy na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej

w Węgorzynie,

3) innych dopuszczalnych źródeł.

4. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.

V. Postanowienia końcowe. 

§ 9. 

1. Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Miejską w Węgorzynie.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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