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UCHWAŁA NR XXVI/314/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 29 listopada 2012r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
w brzmieniu:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:
1. Zarządzenia Nr 6/90 Naczelnika Miasta i Gminy Świebodzin z dnia 14 maja 1990r. w sprawie powołania
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie;
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375);
3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn.
zm.);
4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
5. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r.
poz. 1228);
6. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458
z późn. zm.);
7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.);
8. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r.
Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);
9. Postanowień niniejszego Statutu;
10. Innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Świebodzin, działającą jako wyodrębniona jednostka
budżetowa.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Świebodzin.
3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Świebodzin.
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Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka
§ 3. 1. Celem działania Ośrodka jest:
1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
2) udzielanie wsparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia
umysłowego maja poważne trudności w życiu codziennym.
2. Ośrodek realizuje zadania:
1) własne o charakterze obowiązkowym, określone w ustawie o pomocy społecznej,
2) zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie o pomocy społecznej,
3) z zakresu świadczeń rodzinnych,
4) z zakresu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych,
5) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
6) wynikające z gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Świebodzin ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
7) inne przewidziane przepisami prawa.
§ 4. W wykonaniu zadań określonych w § 3 Ośrodek współpracuje, na zasadzie partnerstwa,
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
§ 5. Ośrodek Pomocy Społecznej może świadczyć dodatkowe usługi odpłatnie.
Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka
§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka, który reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
za jego działalność.
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Świebodzina.
3. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.
4. Wszyscy pracownicy Ośrodka mają status pracowników samorządowych.
5. Strukturę organizacyjną oraz podział zadań na poszczególne stanowiska pracy określa regulamin
organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka.
§ 7. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym.
Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej
§ 8. 1. Działalność Ośrodka finansowana jest z:
1) budżetu Gminy – w zakresie realizacji zadań własnych,
2) budżetu Państwa, w formie dotacji celowych – w zakresie realizacji zadań zleconych.
2. Ośrodek posiada odrębny rachunek.
3. Dyrektor Ośrodka prowadzi działalność w granicach planu rzeczowo – finansowego zatwierdzonego na
dany rok budżetowy.
4. Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zwrotu
wydatków na świadczenia ustala Rada Miejska.
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5. Odpłatność za usługi, o których mowa w § 5 Statutu, określa Dyrektor Ośrodka.
§ 9. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest Dyrektor w granicach
pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Świebodzina.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 10. Dyrektor Ośrodka zobowiązany jest składać sprawozdanie z działalności Ośrodka Radzie Miejskiej
raz w roku, a Burmistrzowi Świebodzina na jego żądanie oraz przedstawiać potrzeby w zakresie pomocy
społecznej.
§ 11. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do uchwalenia Statutu.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XXII/237/04 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2004r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2004r.
Nr 79, poz. 1220) zmieniona uchwałą Nr XLIX/449/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 sierpnia
2006r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2006r.
Nr 75, poz. 1545), uchwałą Nr XXIV/294/2008 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie (Dz. Urz. Woj. Lub.
z 2008r. Nr 108, poz. 1590) oraz uchwałą Nr XVI/187/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia
2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie (Dz. Urz. Woj.
Lub. z 2012r., poz. 380).
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak

