UCHWAŁA NR XXVI/173/2016
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.h oraz art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2016 poz.446 ze zm.) w związku z art 110 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2015r. poz. 163 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska
Lądka-Zdroju uchwala, co następuje :
STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĄDKU – ZDROJU
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju, zwany w dalszej części niniejszego Statutu Ośrodkiem jest
jednostką organizacyjną
Gminy Lądek-Zdrój, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą
w formie jednostki budżetowej.
§ 2. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Lądku- Zdroju przy ulicy Lipowej 1b.
2. Ośrodek obejmuje zasięgiem swojej działalności miasto i gminę Lądek- Zdrój.
3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą Ośrodka. Pieczęć z nazwą i określeniem siedziby może
dodatkowo zawierać dane dotyczące numerów telefonów, numer REGON i NIP.
4. Ośrodek może używać nazwy skróconej OPS.
§ 3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Lądka-Zdroju.
§ 4. Ośrodek realizuje swoje zadania na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i niniejszego
Statutu.
Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka
§ 5. Celem działania Ośrodka jest organizacja i wykonywanie zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy
społecznej określonych w ustawach:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz.446 ze zm.)
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
3) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. ,poz.330)
4) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2014 r., 1202 ze zm. )
5) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2016 r.,
poz.23 ze zm. )
6) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r.,
poz.121 ze zm. )
7) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jednolity Dz. U z 2015 r.,poz.581 ze zm.)
8) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz .U z 2015, poz. 163 ze zm.)
9) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity Dz. U. z
2016 r., poz. 599 ze zm.)
10) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 114 ze
zm.)
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11) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U z
2016 r., poz.169 ze zm.
12) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U z 2015r.,poz. 1390 ze zm.)
13) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 575 ze zm.)
14) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2016 r., poz.162 ze
zm.)
15) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2016 r., poz.785 ze zm.)
16) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 2016 r., poz.546 ze zm.)
17) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz.2135
ze zm.)
18) Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 20142020 (M.P. z 2013 r., poz.1024 ze zm.)
19) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz.U z 2016r., poz.195 )
§ 6. Ośrodek prowadzi działania wielokierunkowe mające na celu zaspokojenie potrzeb życiowych
i wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, motywowanie ich do
wykorzystywania własnych możliwości oraz współuczestnictwa w rozwiązywaniu swoich problemów, w celu
doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, także organizuje działania
profilaktyczne skierowane do osób i rodzin zagrożonych dysfunkcją lub wykluczeniem społecznym.
§ 7. Ośrodek realizując zadania z pomocy społecznej, może przyjmować dary w postaci rzeczowej
i przekazywać je osobom potrzebującym.
§ 8. W zakresie realizacji celów i zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami
społecznymi
i
pozarządowymi,
kościołami,
związkami
wyznaniowymi,
osobami
fizycznymi
i prawnymi.
Rozdział 3.
Organizacja
§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt funkcjonowania jednostki
i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Lądka-Zdroju.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika Ośrodka wykonuje Burmistrz Lądka-Zdroju.
3. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.
4. Kierownik Ośrodka jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i
wykonuje w stosunku do nich wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy.
5. Szczegółową strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności pracowników określa
Regulamin Organizacyjny nadany zarządzeniem przez Kierownika Ośrodka.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 10. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową gminy posiadającą własne konto bankowe.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki
budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.
3. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy Lądek-Zdrój.
§ 11. 1. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet Państwa.
2. Wydatki na realizację zadań własnych pokrywane są z budżetu gminy Lądek-Zdrój i budżetu Państwa.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 12. Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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§ 13. Wykonanie uchwały
powierza się Burmistrzowi Lądka -Zdroju .
§ 14. Traci moc uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 października 2004 r. Nr XXXVI/308/04 w sprawie
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku – Zdroju.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie
Województwa Dolnośląskiego.

po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Jan Zawadzki
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.110 ustawy z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej ( (tekst jednolity Dz .U
z 2015, poz. 163 ze zm.) zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne -ośrodki
pomocy społecznej, a tworzenie, likwidacja i reorganizacja gminnych jednostek organizacyjnych należy do
wyłączonej właściwości rady gminy w myśl art.18, ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym( (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz.446 ze zm.) Zmiana statutu Ośrodka spowodowana jest przede
wszystkim dostosowaniem jego treści do obowiązujących aktów prawnych i zadań powierzonych do realizacji
przez Ośrodek.
Ponadto w dotychczasowym statucie akty prawne, na podstawie których działa Ośrodek wymienione zostały
szczegółowo. Częsta zmiana przepisów prawa w tym zakresie prowadzi do dezaktualizacji zapisów
statutowych, co wymagało uwidocznienia dokonywanych zmian W związku z tym w nowym statucie
poprzestano jedynie na ogólnych zapisach określających zadania Ośrodka, zaś dokumentem szczegółowym jest
Regulamin Organizacyjny Ośrodka.
Zapisy te uwzględniają zadania powierzone Ośrodkowi do realizacji przez Burmistrza Lądka-Zdroju
na podstawie innych aktów prawnych. Należy do nich m.in. ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o
świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Powyższe uzasadnia potrzebę uchwalenia nowego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.
Uchwalenie Statutu nie będzie wiązało się z żadnymi konsekwencjami finansowymi.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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