
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/278/2017 

RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH 

z dnia 30 marca 2017 roku 

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz.U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 

Dz.U z 2016 r. poz. 930  z późn. zm.) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala: 

§ 1. Nadać Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Traci moc: 

1) uchwała Nr XL/400/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 maja 2014r. w sprawie Statutu Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brzeszczach. 

2) uchwała Nr XXII/165/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian 

w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Foks 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 3044



 

 

                                                                                                                Załącznik do uchwały XXXVII/278/2017  

                                                                                                                Rady Miejskiej w Brzeszczach  

                                                   

                                                        STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ      

                                                                       W   BRZESZCZACH   

                                                                               ROZDZIAL  I  

                                                                     Postanowienia ogólne                   

                                                                                       § 1  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy  

Brzeszcze działającą w formie jednostki budżetowej nieposiadającą osobowości prawnej, finansowaną ze 

środków własnych gminy i środków administracji rządowej na zadania zlecone.    

                                                                                    § 2  

  Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności :  

1. uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Brzeszcze Nr XII/61/90 z dnia 27 kwietnia 1990r.  

w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach  

2. ustawy o samorządzie gminnym   

3. ustawy o pomocy społecznej  

4. ustawy o finansach publicznych  

5. uchwał Rady Miejskiej w Brzeszczach  

6. zarządzeń Burmistrza Brzeszcz  

7. niniejszego Statutu      

                                                                    § 3  

     Obszarem działania jest teren gminy Brzeszcze.  

                                                                                       § 4  

   Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje :  

- w zakresie zadań własnych – Burmistrz Brzeszcz  

- w zakresie zadań zleconych – Wojewoda Małopolski  

                                                                             

                                                                                   ROZDZIAŁ  II  

                                                                            Cel i zadania Ośrodka  

                                                                                         

                                                                                       § 5  

1. Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań ukierunkowanych na wspieranie osób i rodzin w 

przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspomaganiu ich w dążeniu do zaspokajania 

niezbędnych potrzeb i życia w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich 

usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym.  

2. Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należy realizacja zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym, zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 

programów osłonowych wynikających z ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej .  
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3. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:  

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń  

2) praca socjalna  

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej  

4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej  

5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych  

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb  

7) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych rodzin,  

8) aktywizacja, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób, rodzin w szczególności 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programów i projektów socjalnych 

i społecznych.  

                                                                  § 6  

Ośrodek realizuje również inne zadania zlecone przez upoważnione organy, w szczególności w zakresie:  

1. przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych    

2. przyznawania i wypłacania zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów    

3. przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów    

4. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 

r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów    

5. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny    

6. przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016  

r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci    

7. załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych    

8. podejmowania działań w zakresie zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie    

9. realizowania zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 

podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej    

10. przyznawania i wypłacania świadczeń z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych  

11. przyznawania i wypłacania świadczeń  z  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne  

12. przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym z ustawy z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty  

13. realizowania zadań zleconych w zakresie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin „Za życiem”  

                                                                                            § 7  

 Ośrodek współpracuje i współdziała z organizacjami pozarządowymi i społecznymi, Kościołem  Katolickim i 

innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa w 

zakresie pomocy społecznej.   
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                                                                                             § 8  

 Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i innych, 

których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.  

                                                                                             § 9  

1. Gmina realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi 

przez Wojewodę.    

2. Ośrodek pomocy społecznej realizując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się 

ustaleniami  przekazanymi przez Burmistrza Brzeszcz.  

                                                                                    ROZDZIAŁ III  

                                                                Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem  

  

                                                                                             § 10  

  

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor reprezentując go na zewnątrz.  

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Brzeszcz.  

3. Dyrektor działa na podstawie pisemnych upoważnień, pełnomocnictw udzielonych przez  Burmistrza 

Brzeszcz, które określają jego uprawnienia i kompetencje.  

4. Dyrektor dokonuje czynności prawnych dotyczących bieżącego funkcjonowania i wykonywania zadań 

statutowych oraz jednoosobowo składa oświadczenie woli w imieniu Gminy Brzeszcze w sprawach 

majątkowych związanych z działalnością Ośrodka.  

5. Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Ośrodka.  

6. Dyrektor Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników, wykonuje czynności pracodawcy w 

stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.  

7. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje Zastępca Dyrektora lub inna przez niego 

upoważniona osoba.  

8. Strukturę organizacyjną Ośrodka  oraz szczegółowy zakres zadań w komórkach organizacyjnych określa  

Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym wprowadzony w formie zarządzenia.  

9. Dyrektor  składa  Radzie  Miejskiej  w  Brzeszczach  coroczne  sprawozdanie  z 

 działalności  

Ośrodka, przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.                                                                    

10. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych, a w sprawach nieuregulowanych ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

                                                                                ROZDZIAŁ V  

                                                                 Gospodarka finansowa Ośrodka  

  

                                                                                         § 11   

   

1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów  o  finansach 

publicznych.  

2. Zasady działalności finansowej Ośrodka regulują przepisy w szczególności:  
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a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  

b) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  

      

  

  

3. Ośrodek prowadzi działalność w oparciu o roczny plan finansowy dochodów i wydatków .   

4. Ośrodek jest finansowany z:  

a) budżetu Gminy Brzeszcze w zakresie zadań własnych,  

b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej i 

dofinansowanie zadań własnych.  

5. Wynagrodzenia pracowników Ośrodka określa Regulamin wprowadzony przez Dyrektora zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych  .  

6. Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych wobec 

podopiecznych.  

7. Pobrane dochody Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy Brzeszcze.  

8. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.  

9. Ośrodek może pozyskiwać dodatkowe środki na działalność w sprawach z zakresu pomocy społecznej z 

funduszy zewnętrznych w tym funduszy Unii Europejskiej .   

    

                                                                                        ROZDZIAŁ VI  

                                                                             Postanowienia końcowe   

                                                                                             § 12  

         Zmiana niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  
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