Uchwała Nr XXIV/226/08
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 sierpnia 2008r

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmian. ) w
związku z art. 110 ust 1 ustawy z dni a 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej (
Dz.U. Nr 64 , poz. 593 z późn .zmian. i t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 115 poz. 728 ) oraz §
6 Statutu Gminy Słubice, stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/114/03 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 28 października 2003 roku (opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 94 poz.1362 z 2003 r. ze zm.) , nadaje si ę
Statut dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach .

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach , zwany dalej Ośrodkiem, działa w
szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz.593 z
późn. zmian. i t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 115 poz. 728)
- ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 148
z późn. zmian.)
- ustawy z dnia 14.06.1960 kodeksu postępowania

administracyjnego ( Dz. U.z

2000r. Nr 98 po.1071 z późn. zmian.)
- uchwały Nr XII(53 )90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Słubicach z dnia 27 lutego
1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w
Słubicach

§ 2. 1.Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Słubice zwanej dalej Gminą
2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren miasta i gminy Słubice

§ 4. Ośrodek ma siedzibę w Słubicach przy ulicy Plac Wolności 17 F

§ 5.Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz
Słubic

ROZDZIA Ł II
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 6. 1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych
potrzeb

życiowych

osób

i

rodzin

wymagających

pomocy,

organizowanie

wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności innych sił
społecznych, działających w sferze pomocy społecznej w celu doprowadzenia do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
2. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności
uzasadniających udzielenie pomocy.

§ 7. Zakres działania Ośrodka określają:
1.Ustawy i akty wykonawcze do ustaw, określone w § 1
2.Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach , zwanej dalej Radą Miejską i zarządzenia
Burmistrz Słubic.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w § 7
Statutu a także inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej
mających na celu głównie ochronę poziomu życia osób i rodzin.

§ 9. Ośrodek, w zakresie świadczonej pomocy, współpracuje z organizacjami
pozarządowymi,

w

tym

w

szczególności

z

organizacjami

kościelnymi,

stowarzyszeniami i fundacjami oraz pełni rolę koordynatora rozwiązywania
poszczególnych problemów społecznych w stosunku do tych organizacji.

§ 10. Ośrodek , realizując zadania pomocy społecznej, może korzystać ze środków
pozabudżetowych w szczególności może przyjmować dary w postaci rzeczowej i
przekazywać je osobom potrzebującym.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM
§ 11. 1.Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, zwany dalej Kierownikiem ,

który

reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Słubice .
3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Słubic.
4. Kierownik załatwia sprawy indywidualne z zakresu pomocy społecznej w
formie decyzji administracyjnej na podstawie upoważnienia udzielonego przez
Burmistrza Słubic lub wynikającego bezpośrednio z przepisów rangi ustawowej.

§ 12. 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej,
administracji i obsługi.
2. Kierownik jest

pracodawcą w stosunku do pracowników określonych w pkt.1 w

rozumieniu przepisów prawa pracy.
3. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje
określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zmian. i t.j. Dz. U. Z 2008r.r 115 poz. 728 ) oraz
innych odpowiednich aktów prawnych.

§ 13. 1.Kierownik ustala zasady wynagrodzenia, premiowania i nagradzania
pracowników w formie regulaminu, zaakceptowanego przez Burmistrza S łubic
2. Burmistrz Słubic określa terminy i wysokość wzrostu wynagrodzeń pracownikom
Ośrodka.

§ 14. W skład ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą następujące stanowiska :
-

Kierownik Ośrodka

-

Główny księgowy

-

Pracownik socjalny

-

Instruktor terapii zajęciowej

-

Pracownik administracji biurowej

-

Opiekun usług opiekuńczy

-

Sprzątaczka

-

Radca Prawny

–

Psycholog

–

Zastępca kierownika

§ 15. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań dla poszczególnych
stanowisk pracy określa

regulamin organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez

Burmistrza Słubic
§ 16. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pomocy
społecznej i ustawy o pracownikach samorządowych , zasady wynagradzania
regulują przepisy w sprawie wynagradzania pracowników samorz ądowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.
§17.Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych sprawuje Wojewoda
Lubuski .

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 18. Mienie Ośrodka jest własnością Gminy Słubice
Ośrodek zarządza powierzonym mu mieniem , zapewniając jego ochronę i należyte
wykorzystanie .
§ 19. 1. Burmistrz

Słubic zapewnia Ośrodkowi m.in. niezbędne do prowadzenia

działalności: budynek, urządzenia, sprzęt, wyposażenie pomieszczeń.
2. Wyposażenie pomieszczeń nie stanowiące środków trwałych, wyposażenie
pracowników w odzież roboczą, ochronną, środki czystości i inne Ośrodek zakupuje
ze środków obrotowych do wysokości określonej w planie finansowym kierując się
zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 20. 1.Sprzedaż i kasacja środków trwałych wymaga zgody Burmistrza Słubic.
2. Likwidację wyposażenia w użytkowaniu, o którym mowa w § 17 ust.2, Ośrodek
przeprowadza na zasadach ogólnie obowi ązujących, a decyzję o skreśleniu ze stanu
podejmuje Kierownik na wniosek komisji likwidacyjnej powołanej w Ośrodku.

§ 21. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Słubice i prowadzi gospodarkę
finansową w ramach środków przydzielonych :
- z budżetu Gminy – na realizację zadań własnych
- przez Wojewodę Lubuskiego poprzez budżet Gminy na realizację zadań zleconych
ustawowo Gminie.

§ 22.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy,
sporządzany przez Kierownika Ośrodka na podstawie budżetu Gminy uchwalonego
przez Radę Miejską, przyjmowany przez Burmistrza Słubic w formie zarządzenia
jako element układu wykonawczego do budżetu Gminy .Plan finansowy Ośrodka
zatwierdza Burmistrz Słubic.

§ 23. Ośrodek prowadzi pełną rachunkowość i sporządza

sprawozdanie finansowe

.

§ 24. 1.Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze
środków otrzymanych z budżetu Gminy , a uzyskane dochody odprowadza do tego
budżetu.
2. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na
wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek bud żetowych.

§ 25. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i
obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu wymagane jest
współdziałanie Kierownika i Głównego Księgowego lub, w czasie ich nieobecności,
osób przez nich upoważnionych.

§ 26. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Słubic .

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
nadania.

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 29. Uchyla się : 1. Uchwałę Nr XXII /229/ 04 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia
24 listopada 2004 roku

w sprawie uchwalenia

statutu

O środka

Pomocy

Społecznej w Słubicach
2. Uchwałę Nr XXXIII/322/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
3. Uchwałę Nr XXII/202/2008 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .

Sporządził: Alina Baldys, 27.08.2008r.

