
UCHWAŁA NR XVII/143/2012
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim 

Na podstawie art.18, ust.1 i art.40, ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

§ 1. Uchwala się „Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim”, w brzmieniu: 

STATUT 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bytomiu Odrzańskim 

Rozdział I
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim zwany dalej ,,Ośrodkiem” jest gminną jednostką 
organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Bytom Odrzański, nie posiadającą 
osobowości prawnej, utworzoną na podstawie uchwały Nr XV/65/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Bytomiu 
Odrzańskim z dnia 27 lutego 1990r w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 2. Ośrodek działa na podstawie prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.), 

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 ze zm.), 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), 

5) innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących działania Ośrodka, 

6) niniejszego Statutu. 

§ 3. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Bytom Odrzański. 

2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Bytom Odrzański. 

Rozdział II
Cele i zadania 

§ 4. 1. Ośrodek wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz 
inne zlecone Ośrodkowi, realizowane w oparciu o przepisy szczególne. 

2. Celem Ośrodka jest: 

1) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji oraz 
doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin, 

2) ustalanie uprawnień do otrzymywania świadczeń rodzinnych oraz przyznawanie, wypłacanie, wstrzymywanie 
lub zawieszanie wypłat tych świadczeń, 

3) ustalanie uprawnień do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, 

4) tworzenie systemu pieczy zastępczej w celu zapewnienia czasowej opieki i wychowania dzieciom 
w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, 

5) ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających 
kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, 

6) realizacja innych zadań gminy na podstawie przepisów szczególnych. 

§ 5. Zadaniem Ośrodka jest m.in.: 

1) wykonywanie zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 
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2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, 

3) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, 

4) prowadzenie postępowań wobec osób upoważnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego 
w przypadku bezskuteczności egzekucji, ustalanie prawa, przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych 
w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz podejmowanie działań wobec dłużników 
alimentacyjnych, 

5) wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, 

6) realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, 

7) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy 
w Rodzinie, 

8) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
z innej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

9) wykonywanie innych zadań. 

§ 6. Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz 
samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa, urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi, 
kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, prokuraturą, komornikami, pracodawcami, osobami fizycznymi 
i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania z zakresu zadań określonych w statucie Ośrodka 
i wynikających z przepisów prawa. 

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej 

§ 7. 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Bytomia Odrzańskiego. 

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Bytomia Odrzańskiego. 

3. Kierownik Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 

4. W razie usprawiedliwionej nieobecności Kierownika Ośrodka, decyzje w indywidualnych sprawach 
należących do właściwości Gminy, wydaje pracownik Ośrodka upoważniony przez Burmistrza, na wniosek 
Kierownika Ośrodka. 

§ 8. Ośrodek używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę: 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
67-115 Bytom Odrzański, 

ze wskazaniem adresu siedziby Ośrodka, 
numerem telefon, 

numerami NIP i REGON 

Rozdział IV
Gospodarka finansowa 

§ 9. 1. Działalność Ośrodka jest finansowana z budżetu Gminy Bytom Odrzański, budżetu Wojewody 
Lubuskiego i innych dozwolonych prawem źródeł. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest coroczny plan finansowy sporządzany przez Kierownika i przyjęty 
przez Radę Miejską w ramach budżetu Gminy. 

3. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej ośrodek kieruje sie zasadami rzetelności, efektywności 
i celowości. 

4. Ośrodek jako jednostka budżetowa Gminy posiada odrębne rachunki bankowe. 

Rozdział V
Postanowienia końcowe 

§ 10. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez 
Kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego. 
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§ 2. Traci moc uchwała nr XIV/108/04 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2004r. 
w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej ze zmianami . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku. 
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