
Projekt

z dnia  23 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR _______
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jemielnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz art. 110 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 r., poz. 1769, poz. 38, poz. 1292, 
poz. 1428 i poz. 1985) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/212/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Antoni Drzyzga
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Załącznik do Uchwały Nr _______

Rady Gminy Jemielnica

z dnia....................2018 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNICY

I.      Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy jest jednostką organizacyjną Gminy Jemielnica, powołaną 
Uchwałą Nr IX/40/90 Gminnej Rady Narodowej w Jemielnicyz dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia 
Ośrodka Pomocy Społecznejw Jemielnicy.

§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy, zwany dalej OPS, wykonuje zadania na podstawie 
przepisów prawa, w szczególności:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;

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

7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego;

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

9) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

10) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;

11) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;

12) ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

13) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

14) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

15) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

16) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

17) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne;

18) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

19) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

20) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych;

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

22) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

23) ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego;

24) niniejszego statutu;

25) innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

§ 3. Siedziba OPS mieści się w Jemielnicy, ul. Strzelecka 67, a terenem działania jest Gmina Jemielnica.
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§ 4. Nadzór nad działalnością OPS sprawują Rada Gminy Jemielnica i Wójt Gminy Jemielnica w ramach 
posiadanych kompetencji.

II.       Cel i zakres działania

§ 5. Celem działalności OPS jest:

1) pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin;

2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 
w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

3) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie 
im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

4) doprowadzenie osób i rodzin do życiowego usamodzielnienia oraz integracji  ze środowiskiem.

§ 6. 1. Zakres działania OPS obejmuje zadania własne oraz zlecone gminie, dotyczące pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin, ustalenia i wypłaceniu 
zasiłków dla opiekunów, stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych, zadań wynikających z ustawy 
o dodatkach mieszkaniowych, ustalenia prawa i wypłaceniu dodatku energetycznego, ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy zastępczej, prowadzenia 
spraw i wydawania Karty Dużej Rodziny,  a w szczególności:

1) rozpoznawanie i analizowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

2) ustalanie rozmiarów potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

3) organizowanie zróżnicowanych form pomocy oraz zarządzenie nimi, m. in. wypłacenie świadczeń 
rodzinnych, świadczenia wychowawczego, zasiłków dla opiekunów, dodatku energetycznego, dodatków 
mieszkaniowych oraz zasiłków;

4) wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu możliwie pełnych zdolności bytowych 
i uczestnictwa w życiu społecznym;

5) działania profilaktyczne, zapobiegające powstawaniu trudnych sytuacji życiowych;

6) pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań pomocowych  w zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb życiowych osób i rodzin;

7) zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych;

8) organizowanie środowiskowej pomocy społecznej w oparciu o profesjonalną kadrę pracowników 
socjalnych;

9) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie;

10) opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny;

11) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem oraz praca z rodziną przeżywającą trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

2. OPS realizuje także inne zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej o charakterze 
własnym i zleconym.

3. OPS w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze środków EFS oraz 
inne programy pomocowe i programy finansowane ze środków pozabudżetowych.

§ 7. W wykonywaniu zadań OPS współpracuje z:

1) organami administracji rządowej i samorządowej;

2) instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, 
stowarzyszeniami,  pracodawcami oraz innymi osobami prywatnymi i fizycznymi.

III.       Struktura organizacyjna

§ 8. 1. OPS kieruje Kierownik, zatrudniony przez Wójta Jemielnicy.

2. Kierownik odpowiada za działalność OPS i reprezentuje go na zewnątrz.
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3. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta 
Jemielnicy.

4. Upoważnienia, o których mowa w ust. 3, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika 
OPS.

5. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników OPS.

6. W celu realizacji zadań statutowych OPS, Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, 
regulaminów i instrukcji.

7. Kierownik OPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności OPS oraz przedstawia 
potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 9. 1. W skład OPS wchodzą samodzielne stanowiska pracy.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną OPS określa regulamin organizacyjny, który ustala Kierownik 
OPS.

IV.       Majątek

§ 10. Majątek trwały OPS stanowi jego wyposażenie.

§ 11. Kierownik OPS zarządza powierzonym mieniem, dba o jego ochronę, zapewnia właściwe 
gospodarowanie i należyte wykorzystywanie.

V.       Gospodarka finansowa

§ 12. 1. OPS jest jednostką budżetową Gminy Jemielnica.

2. OPS posiada własny rachunek bankowy.

3. Podstawą gospodarki finansowej OPS jest plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki, zatwierdzany 
przez Wójta Jemielnicy.

4. Roczne sprawozdanie finansów- rzeczowe z działalności OPS sporządza Kierownik OPS i przekłada je 
Wójtowi Jemielnicy.

§ 13. 1. Działalność OPS w zakresie zdań własnych gminy finansowa jest z budżetu Gminy Jemielnica oraz 
otrzymywanych dotacji z budżetu państwa.

2. Środki finansowe na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie pochodzą z budżetu państwa.

VI.       Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Statut nadaje Rada Gminy w Jemielnicy w formie uchwały.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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