UCHWAŁA NR XII/91/15
RADY GMINY DZIERŻONIÓW
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 17 ust. 1 pkt. 18, art. 18, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.163) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)
Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/275/05 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie
uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Załącznik do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów zwany dalej Ośrodkiem jest gminną jednostką
organizacyjną powołaną dla realizacji celów pomocy społecznej na terenie Gminy Dzierżoniów.
2. Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych funkcjonującą w oparciu
o uchwałę Gminnej Rady Narodowej z dnia 26 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia terenowej jednostki
budżetowej realizującej zadania w zakresie pomocy społecznej.
§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest : Dzierżoniów, ul. Piastowska 1
2. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Dzierżoniów.
3. Pracę w zakresie pomocy społecznej w poszczególnych miejscowościach gminy wykonują wyznaczeni
imiennie przez Kierownika Ośrodka pracownicy socjalni.
Rozdział 2.
Organizacja Ośrodka
§ 3. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów zwany dalej
Kierownikiem, zatrudniany przez Wójta Gminy Dzierżoniów.
2. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
3. Sprawy pracownicze pracowników Ośrodka wykonuje Kierownik, który rozpatruje również, z zastrzeżeniem
ust.4, skargi na działalność Ośrodka.
4. Skargi dotyczące Kierownika rozpatruje Rada Gminy Dzierżoniów.
5. Pracownicy Ośrodka muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie o pomocy społecznej
oraz ustawie o pracownikach samorządowych.
6. Pracownicy Ośrodka mają status pracowników samorządowych.
7. Organizację Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów określi Wójt ośrodka w drodze zarządzenia.
§ 4. Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu zadań kierują się głównie dobrem osób korzystających z pomocy
społecznej i ochroną ich dóbr osobistych.
§ 5. Ośrodek nie ma osobowości prawnej, a jego Kierownik działa jednoosobowo na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.
Rozdział 3.
Zadania i cele
§ 6. 1. Celem pomocy społecznej realizowanym przez Ośrodek jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości.
2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w pkt.1, poprzez podejmowanie
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
§ 7. 1. Ośrodek realizuje zadania:
1) pomocy społecznej zlecone gminie, zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę,
2) pomocy społecznej -własne gminy, zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy.
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2. Zadania Ośrodka obejmują :
1) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
2) realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
3) realizację zadań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
4) realizację zadań z zakresu zaliczek alimentacyjnych,
5) realizację zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych,
6) realizację zadań z zakresu dodatków energetycznych,
7) realizację zadań w zakresie dożywiania,
8) realizację działań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
9) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
10) realizację zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych,
11) realizację zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych,
12) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
13) realizację programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
14) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia
i osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
15) współtworzenie i koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
16) współpracę z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych
miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
17) realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym
tworzenie i realizacja programów osłonowych,
18) realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa.
§ 8. W zakresie realizacji celów i zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami
społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka
§ 9. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową za pośrednictwem budżetu gminy – pokrywa swoje wydatki
bezpośrednio z budżetu i na jego rachunek odprowadza pobrane dochody.
2. W celu wykonywania zadań w zakresie finansów w Ośrodku zatrudniony jest główny księgowy.
3. Nadzór nad finansami Ośrodka sprawuje Skarbnik Gminy Dzierżoniów.
4. Na wykonywanie zadań Ośrodek otrzymuje środki za pośrednictwem budżetu gminy, a dotacje na zadania
zlecone otrzymane od Wojewody również są wykorzystywane w powyższy sposób.
§ 10. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków.
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