
 

 

UCHWAŁA NR BR.0007.VI.44.2019 

RADY GMINY JEJKOWICE 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w związku z art. 110 

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1508  

z późn. zm.) 

Rada Gminy Jejkowice uchwala: 

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc: 

1. Uchwała Nr XIII/52/2011 Rady Gminy w Jejkowicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach, (Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 753 z dnia 09.02.2012 r.) 

2. Uchwała Nr XVI/81/2016 Rady Gminy w Jejkowicach z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian 

w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach. (Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 2829 z dnia  

23.05.2016 r.) 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jejkowicach. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Mieczysław Wojaczek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2019 r.

Poz. 3243



Załącznik do uchwały Nr BR.0007.VI.44.2019 

Rady Gminy Jejkowice 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

 

STATUT 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach zwany w dalszej treści „Ośrodkiem” jest budżetową 

jednostką organizacyjną Gminy Jejkowice utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu 

pomocy społecznej oraz zadań przewidzianych innymi przepisami prawa. 

2. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku przy ulicy Szkolnej 6 w Jejkowicach. 

3. Terenem działalności Ośrodka jest obszar Gminy Jejkowice. 

Rozdział 2. 

Przedmiot działania, cele i zadania Ośrodka 

§ 2. 1. Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja całokształtu zadań z zakresu pomocy społecznej, 

zgodnie z lokalnymi potrzebami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Do zadań Ośrodka należy: 

a) realizacja zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, 

b) realizacja zadań w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, 

c) realizacja zadań w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

osobom uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz podejmowanie działań 

wobec dłużników alimentacyjnych, 

d) realizacja zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

e) realizacja zadań przypisanych gminie w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, 

f) realizacja zadań z zakresu przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego na podstawie przepisów 

ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

g) realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

h) realizacja zadań zleconych gminie w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, 

i) realizacja zadań dotyczących wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, 

j) realizacja zadań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", 

k) realizacja zadań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu "Dobry start", 

l) analiza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

m) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych przepisami świadczeń, 

n) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami, 

o) świadczenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom, 

p) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 
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q) sporządzanie bilansu potrzeb i środków w obszarze swego działania wynikających z obowiązujących 

przepisów, 

r) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej. 

3. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej: własne, zlecone, powierzone oraz zadania wynikające 

z programów rządowych. 

4. Ośrodek koordynuje realizację strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

5. W ramach realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 

Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, innymi jednostkami organizacyjnymi 

i pomocniczymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu 

pomocy społecznej. 

Rozdział 3. 

Zarządzanie i organizacja Ośrodka 

§ 3. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz i występuje w jego imieniu. 

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka dokonuje Wójt Gminy 

Jejkowice. 

3. Kierownik nawiązuje stosunek pracy z pozostałymi pracownikami Ośrodka. 

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

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

ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

6. Organizację pracy w Ośrodku ustala jego Kierownik, który jest zwierzchnikiem służbowym 

pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 

7. Szczegółową strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności oraz schemat 

organizacyjny Ośrodka określa ustalony przez Kierownika Ośrodka Regulamin Organizacyjny Ośrodka. 

8. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego pracownik. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa Ośrodka 

§ 4. 1. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy Jejkowice i służy do realizacji zadań statutowych. 

2. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mu majątkiem, zapewnia jego ochronę i należyte 

wykorzystanie. 

3. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Jejkowice i prowadzi gospodarkę finansową według zasad 

określonych w ustawach o finansach publicznych i rachunkowości. 

4. Działalność Ośrodka finansowana jest: 

1) ze środków budżetu Gminy Jejkowice, 

2) z dotacji celowych z budżetu Państwa, 

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł. 

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

opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy Jejkowice i zatwierdzony przez Kierownika 

Ośrodka. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 5. 1. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
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