UCHWAŁA NR XLVI/342/2014
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594, z późn. zm. )1)
uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/93/2004 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Łomża

1) Zmiana

wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, Dz. U. z 2014 r.
poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz. 1072
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Załącznik do Uchwały Nr XLVI/342/2014
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 29 października 2014 r.
STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką
organizacyjną Gminy Dębnica Kaszubska, powołaną uchwałą Nr IX/430/90 Gminnej Rady Narodowej w Dębnicy
Kaszubskiej z dnia 26 lutego1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.
2. Ośrodek prowadzi swoją działalność na podstawie:
· niniejszego statutu;
· ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 593 z późn.
zm.);
· ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.
1458 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz.
267 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.);
·
ustawy z dnia 13 listopada
( Dz. U. z 2014 r. poz. 1115);

2003 r.

o dochodach

jednostek

samorządu

terytorialnego

· ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.);
· ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.
1375 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.
zm.);
· ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1456 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.
135 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
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· ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1493 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.);
· ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r .- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);
· ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.);
· ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz.124 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz
564 z późn. zm.);
· rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu dla osób wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755);
· innych ustaw oraz pozostałych aktów prawa o zasięgu krajowym i lokalnym dotyczących samorządu,
w tym działalności ośrodka pomocy społecznej.
§ 2. 1. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej i działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy
Dębnica Kaszubska.
2. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku przy ul. Zjednoczenia 26, 76-248 Dębnica Kaszubska, a teren
działania stanowi obszar Gminy Dębnica Kaszubska.
3. Ośrodek używa pieczęci:
· podłużnej o treści: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zjednoczenia 26, 76-248 Dębnica Kaszubska, Ident.
005328946, NIP 839-21-57-165,
· okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku
napis o treści: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.
4. Bezpośredni, bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Dębnica Kaszubska.
5. Ośrodek realizuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej zadania własne Gminy i zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz zadania z zakresu administracji rządowej przyjęte przez Gminę w drodze porozumienia
i inne zadania przekazane do realizacji przez organy Gminy.
6. Ośrodek realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej.
7. Funkcję inspekcyjno – kontrolną nad jakością zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez
Ośrodek pełni Wojewoda Pomorski.
8. Funkcję inspekcyjno – kontrolną nad jakością zadań z zakresu zadań własnych Gminy wykonywanych przez
Ośrodek pełni Rada Gminy Dębnica Kaszubska.
ZAKRES DZIAŁANIA
§ 3. Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska
poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych
warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.
§ 4. 1. Do zadań Ośrodka w ramach realizacji ustawy o pomocy społecznej należy:
· tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie z uwzględnieniem
rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej i realizacji nowych form pomocy społecznej oraz samopomocy
w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
· rozpoznawanie potrzeb społecznych oraz poddawanie analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem;
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· udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom w szczególności z powodu:
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych
i wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub
narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej;
· realizowanie przewidzianych przepisami prawa świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
· prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom
i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez
pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
· współdziałanie na zasadzie partnerstwa z działającymi na terenie gminy, powiatu oraz kraju instytucjami,
organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi,
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
· opracowanie i realizowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
· sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej.
2. Do zadań Ośrodka w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych należy ustalanie prawa,
przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz opiekuńczych.
3. Do zadań Ośrodka w ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należy
w szczególności:
· ustalanie prawa, przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
· podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
· przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika
alimentacyjnego.
4. Do zadań Ośrodka w ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny należy w szczególności:
· prowadzenie pracy z rodziną poprzez: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediację,
świadczenie usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomoc prawną,
szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, organizowanie dla rodzin spotkań integracyjno-edukacyjnych
mających na celu wymianę ich doświadczeń i zapewnienie wsparcia asystenta rodzinnego;
· pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez ustanawianie rodziny wspierającej,
· opracowanie i realizację 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.
5. Do zadań Ośrodka w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy zapewnienie
obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego oraz udziału przedstawicieli w pracach tego
zespołu i grup roboczych przez niego tworzonych.
6. Do zadań Ośrodka w ramach realizacji ustawy o systemie oświaty należy ustalanie prawa, przyznawanie
i wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych.
7. Do zadań Ośrodka w ramach realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy
współorganizowanie prac społecznie użytecznych.
8. Do zadań ośrodka w ramach realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych należy ustalanie prawa,
przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
9. Do zadań ośrodka w ramach realizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych należy wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
świadczeniobiorcy.
10. Do zadań Ośrodka w ramach realizacji ustawy o dodatku energetycznym należy ustalanie prawa,
przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego.
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11. Do zadań Ośrodka w ramach realizacji ustawy o ustaleniu prawa i wypłacie zasiłków dla opiekunów należy
ustalanie prawa, przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów.
12. Do zadań Ośrodka w ramach realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi należy realizowanie programów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych.
13. Do zadań Ośrodka w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii należy realizowanie
programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
14. Do zadań Ośrodka w ramach realizacji „Rządowego programu dla osób wielodzietnych” należy
przyznawanie i wydawanie Karty Dużej Rodziny.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 5. 1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za jego działalność, Kierownik Ośrodka.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Dębnica Kaszubska.
§ 6. 1. Kierownik jest organem Ośrodka i wraz z nawiązaniem stosunku pracy otrzymuje pełny zakres swoich
kompetencji.
2. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
3. Kierownik wykonując zadania Ośrodka, w sprawach przewidzianych ustawami, działa na podstawie
upoważnień Rady Gminy Dębnica Kaszubska i Wójta Gminy Dębnica Kaszubska.
4. Upoważnienia o których mowa wyżej, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika
Ośrodka, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy obowiązującego prawa.
5. Kierownik składa – w terminie do 30 kwietnia - Radzie Gminy Dębnica Kaszubska corocznie:
· sprawozdanie z działalności Ośrodka,
· ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Dębnica Kaszubska.
§ 7. 1. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
2. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.
3. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka zawiera i rozwiązuje Kierownik.
4. Kierownik ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.
§ 8. Obsługę finansowo – księgową i administracyjno – biurową Ośrodek prowadzi samodzielnie.
§ 9. Szczegółową strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk pracy w Ośrodku, zakres zadań i uprawnień,
obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa regulamin organizacyjny ustalony przez
Kierownika Ośrodka.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 10. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych
w ustawie o finansach publicznych i dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym.
2. Działalność Ośrodka finansowana jest z:
· środków własnych Gminy Dębnica Kaszubska,
· dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
· innych zródeł dopuszczalnych przez prawo.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy sporządzony zgodnie z uchwałą
budżetową Gminy, zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka.
4. Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych oraz z innych tytułów
określonych przepisami prawa, które każdorazowo odprowadza na rachunek dochodów Gminy Dębnica
Kaszubska.
§ 11. Rada Gminy może dokonać zmian planów w ciągu trwania roku budżetowego w ramach uprawnień
określonych odrębnymi przepisami.
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PRZEPISY PORZĄDKOWE
§ 12. Regulamin organizacyjny Ośrodka, o którym mowa w § 9, powinien opierać się na regulaminie pracy
Ośrodka ustalonym przez Kierownika Ośrodka.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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