U C H W A Ł A N R XIX/93/2004
Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996r. Dz.U. nr 13 poz. 74 z
późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004r.)
uchwala się
co następuje:
§1
Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej
w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały, stanowiący jej integralną
część.
§2
Traci moc Uchwała Nr 24/96 Rady Gminy Dębnicka Kaszubska z dnia 23 maja
1996 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/30/90 Gminnej Rady Narodowej
Dębnicka Kaszubska z dnia 26 luty 1990 roku w sprawie powołania Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/93/2004
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 29.04.2004r.

STATUT
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, zwany dalej „Ośrodkiem”
jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną Uchwałą Nr IX/30/90 Gminnej
Rady Narodowej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 26 lutego 1990r.
§2
Ośrodek ma siedzibę w miejscowości Dębnica Kaszubska.
§3
Ośrodek posiada pięczęć urzędową, której wzór oraz zasady stosowania
określają odrębne przepisy.
§4
Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy
§5
Ośrodkiem zarządza kierownik Ośrodka zatrudniony przez Wójta Gminy.
§6
Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin
organizacyjny, nadany przez kierownika w drodze zarządzenia.
§7
Ośrodek swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Dębnica Kaszubska.
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CEL I ZAKRES DZIAŁANIA
§8
Ośrodek prowadzi działalność zgodną z założeniami polityki społecznej
Państwa i Gminy mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać wykorzystując własne środki, możliwość i uprawnienia.
§9
Ośrodek realizuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej zadania własne
gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu
administracji rządowej przejęte przez Gminę w drodze porozumienia oraz inne
zadania przekazane do realizacji przez organy gminy.
§ 10
Ośrodek realizuje swoje zadania współpracując z organizacjami społecznymi,
Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi, organizacjami pożytku
publicznego, fundacjami, zakładami pracy, szkołami i organami samorządów
sołectw i osiedli.
FINANSOWANIE OŚRODKA
§ 11
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy
sporządzony zgodnie z uchwałą budżetową Gminy, zatwierdzony przez
kierownika Ośrodka.
§ 12
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Ośrodka określają obowiązujące
przepisy prawne regulujące działalność jednostek budżetowych.
§ 13
Ośrodek dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym.
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§ 14
Ośrodek przedstawia Radzie Gminy corocznie sprawozdanie finansowe z
działalności Ośrodka, podając w nim informacje o zakresie i formach
udzielonej pomocy społecznej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
1. Nadzór nad wykonywaniem przez Ośrodek zadań z zakresu administracji
rządowej sprawuje Wojewoda Pomorski.
2. Nadzór nad wykonywaniem przez Ośrodek zadań własnych gminy sprawuje
Rada Gminy.
§ 16
Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w tym samym trybie co jego
uchwalenie.
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