
UCHWAŁA NR XXXIII/241/2017
RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r.  poz.1870), art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala co następuje:

§ 1. 

Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pilicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
Uchwały.

§ 2. 

Uchyla się Uchwałę Nr XXIX/206/2016 Rady Miasta i Gminy Pilicy z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 
nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

  

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy

Barbara Przybylik
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/241/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy zwany dalej „Ośrodkiem” lub „OPS” jest budżetową jednostką 
organizacyjną , utworzona na podstawie uchwały Nr XI/55/90 Gminnej Rady Narodowej w Pilicy z dnia 
28 lutego 1990 r w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy w celu realizacji zadań własnych 
i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

§ 2. 

Siedziba Ośrodka znajduje się w Pilicy przy ul. Senatorskiej 3 , a terenem jego działania jest miasto i gmina 
Pilica.

§ 3. 

Ośrodek działa na podstawie :

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ;

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych;

4) Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości;

5) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ;

6) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego;

7) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ;

8) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne;

9) Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 
2014-2020;

10) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny;

11) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

12) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

13) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

14) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

15) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ;

16) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w prawie procedury „Niebieskie Karty” 
oraz wzoru formularzy „Niebieska Karta”

17) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych;

18) Ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych:
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19) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

20) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii;

21) Ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ;

22) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

23) Niniejszego Statutu.
Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 4. 

Celem działalności OPS jest :

1) doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do 
ich integracji ze środowiskiem,

2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 
pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich 
sytuacji,

3) wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych, poprzez pobudzenie ich 
potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie jej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój,

4) Prowadzenie działań prewencyjnych zapobiegających powstawaniu patologii społecznych .

§ 5. 

Do zadań realizowanych przez OPS należy :

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych z zakresu pomocy społecznej, w tym problemów 
społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie 
gminy Pilica;

2) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie zadań 
pomocy społecznej;

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi 
ustawami;

4) prowadzenie doradztwa dla klientów Ośrodka w zakresie niezbędnych potrzeb, pracę socjalną rozumianą 
jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 
odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról 
społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

5) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez:

a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami, w tym usług 
opiekuńczych

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej

c) prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnymi;

d) prowadzenie postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów;

e) prowadzenie postępowań z zakresu funduszu alimentacyjnego w tym; prowadzenie spraw dotyczących 
dłużników alimentacyjnych;

f) ustalanie prawa i przyznawanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego;

g) ustalanie prawa i przyznawanie świadczeń zdrowotnych;

h) organizowanie zasad i form wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo- wychowawczych;
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i) realizacja zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;

j) obsługa zespołu gminnego interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie;

k) przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego;

l) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej 
i demograficznej ;

m) zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z tym wydawanie jej lub wydawanie decyzji 
odwołujące jej przyznanie;

n) realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii.

6) Ośrodek przy wykonywaniu zadań współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 
kościołami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi jednostkami w celu realizacji zadań określonych 
statutem.

7) Ośrodek realizuje własne zadania gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz zadaniami 
określonymi przez Radę Miasta i Gminy. Zadania zlecone są realizowane zgodnie z ustaleniami 
przekazanymi przez administrację rządową.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 6. 

1. Kierownik kieruje Ośrodkiem, odpowiada za całokształt działań oraz reprezentuje OPS na zewnątrz.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy , który jest zwierzchnikiem służbowym.

3. Kierownik kieruje Ośrodkiem przy pomocy :

1) główny księgowy

2) pracownicy socjalni

3) asystent rodziny

4) inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

5) inspektor ds.świadczeń wychowawczych

6) opiekunki

7) wychowawcy świetlic środowiskowych i ogniska wychowawczego

8) sprzątaczka, pracownik gospodarczy

4. Urząd Miasta i Gminy Pilica zapewnia obsługę prawną Ośrodka.

5. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

§ 7. 

Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych określa 
Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzony zarządzeniem Kierownika.

Rozdział 4.
Gospodarka majątkowa i finansowa Ośrodka

§ 8. 

1. Kierownik OPS zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
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2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie 
o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz polityce rachunkowości Ośrodka.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy zawarty w budżecie gminy .

4. Wszelkie zmiany w planie finansowym Ośrodka dokonywane są w trybie i zasadach określonych w odrębnych 
przepisach.

5. Ośrodek finansowany jest z dotacji, z budżetu państwa i środków finansowych budżetu gminy Pilica a pobrane 
dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.

6. Ośrodek prowadzi odrębny rachunek bankowy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie inne obowiązujące akty prawa.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-1472312611

Imię: Barbara
Nazwisko: Przybylik
Instytucja: Rada Miasta i Gminy Pilica
Województwo: śląskie
Miejscowość: Pilica
Data podpisu:  31 stycznia 2017 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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