
 

 

UCHWAŁA NR XVII.303.2020 

RADY GMINY OŻAROWICE 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach 

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 2020 r., poz. 713), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 11  

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869  

ze zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 

z organizacjami pozarządowym i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji 

Rada Gminy Ożarowice 

uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjąć Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach w brzmieniu określonym z załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/303/2013 Rady Gminy Ożarowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie 

uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach. 

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

Województwa Śląskiego i podlega publikacji w BIP Gminy Ożarowice. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice 

 

 

mgr inż. Marian Czernikarz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lipca 2020 r.

Poz. 5525



Załącznik do uchwały Nr XVII.303.2020 

Rady Gminy Ożarowice 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

 

STATUT 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŻAROWICACH 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach (OPS), zwany w dalszej części Statutu Ośrodkiem, jest 

gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, powołaną do realizacji celów pomocy 

społecznej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa  Gminy Ożarowice. 

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Ożarowicach. 

3. Ośrodek działa w granicach administracyjnych Gminy Ożarowice. 

Rozdział 2. 

Cele i przedmiot działalności 

§ 2. 1.  Ośrodek jest jednostką utworzoną w celu prowadzenia działań wspierających osoby i rodziny 

w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne 

środki, możliwości i uprawnienia. Celem Ośrodka jest również inicjowanie i podejmowanie działań 

zapobiegających powstawaniu trudności rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną. 

2. Podstawowym przedmiotem działalności są zadania: 

1) Wynikające z ustawy o pomocy społecznej, 

2) Wynikające z innych ustaw, a w szczególności: 

a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

b) ustalanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec 

dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

c) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów, 

d) prowadzenie zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci, 

e) prowadzenie zadań z zakresu świadczenia dobry start na podstawie Rozporządzenia rady Ministrów 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji  rządowego programu „Dobry Start”, 

f) prowadzenie zadań związanych z udzielaniem pomocy i wsparcia na podstawie ustawy o wspieraniu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

g) realizacja zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych, wynikających z ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych, 

h) realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy w formie dodatku energetycznego wynikających 

z ustawy Prawo energetyczne, 

i) działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, 

j) działania na rzecz wspierania rodziny oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

k) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
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l) udzielanie wsparcia społecznego osobom objętych ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, 

m) prowadzenie spraw z zakresu przyznawania i wydawania uprawnień dla członków rodzin 

wielodzietnych na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

n) działania związane z udzielaniem pomocy i wsparcia społecznego na podstawie ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii, 

o) udzielanie pomocy i wsparcia społecznego na zasadach określonych w ustawie o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi, 

p) realizacja zadań aktywizujących osoby  bezrobotne wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie. 

§ 3. 1.  Ośrodkiem zarządza, organizuje i nadzoruje jego pracę Kierownik. 

2. Kierownik odpowiada za całokształt funkcjonowania Ośrodka, a także reprezentuje go na zewnątrz. 

3. Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Ośrodka ustala Kierownik w Regulaminie 

Organizacyjnym. 

4. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy. 

5. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

Rozdział 4. 

Gospodarka Finansowa. 

§ 4. 1.  Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Ożarowice na zasadach 

określonych w ustawie o finansach publicznych i w oparciu o ustawę o rachunkowości. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest  roczny plan finansowy, obejmujący plan dochodów i wydatków, 

zatwierdzony uchwałą budżetową Rady Gminy Ożarowice. 

3. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

4. Ośrodek prowadzi własną księgowość w oparciu o Zakładowy Plan Kont. 

5. Działalność Ośrodka  jest finansowana : 

a) ze środków budżetu Gminy Ożarowice, 

b) ze środków budżetu państwa, 

c) z  innych prawem dopuszczalnych źródeł. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe. 

§ 5. Statut Ośrodka nadawany jest przez Rada Gminy Ożarowice. 

§ 6. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia. 
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