
                                                             
                                                            Załącznik do Uchwały  Nr  XVII/136/2012 
                                                                                           z  dnia  27 kwietnia  2012 r.   
                                            
 

S  T  A  T U  T 
                  O Ś R O D K A   P O M O C Y   S P O Ł E C Z N E J 

                                            w   P O N I E C U 

                              I  POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 
§1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z póź.zm.), 

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

póż. z.), 

3. Ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.   

    1240  z póź. zm.), 

4. Ustawy z dnia 21 czerwca  2001r. o  dodatkach  mieszkaniowych  ( Dz.U. z 2001r. Nr 71  

      poz.  734 z póź.zm.), 

5. Ustawa z  dnia  28  listopada  2003r. o  świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2006r. Nr 139 

poz. 992 z póź. zm.), 

6. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 

2009r. Nr 1 poz. 78 z póż. zm), 

7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 

180 poz. 1493 z póź. zm.), 

8. Ustawa  z dnia 9 czerwca 2011r. o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy zastępczej 

(Dz.U z 2011r.  Nr 149 poz. 887 z póź. zm.) 

9. innych przepisów szczególnych, 

10.  niniejszego Statutu. 

 

§2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Poniec, działającą jako 

jednostka   budżetowa. 

2. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy 

społecznej wynikających z polityki społecznej państwa i gminy. 

3. Bezpośredni, bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Burmistrz Ponieca 

4. Obszarem działania Ośrodka jest teren miasta i gminy Poniec. 

5. Siedziba Ośrodka znajduje się w Poniecu  przy ul. Krobskiej 45a. 

6. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby 



1) Ośrodek Pomocy  Społecznej „   64-125 Poniec, ul. Krobska 45 a  ,tel 

65/5731318  , NIP 696-16-82-943 REGON 411175046  dotyczy   pomocy społecznej        

     2)  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu „Komórka Świadczeń Rodzinnych” 

           64-125 Poniec, ul. Krobska 45a.  
 

II ZAKRES DZIAŁANIA O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
§3. Celem działania Ośrodka jest organizacja i wykonywanie zadań z zakresu pomocy     

      społecznej na terenie miasta i gminy Poniec. 

                                                    

§4. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje określone w przepisach prawa zadania własne   

gminy i zadania zlecone z mocy ustawy oraz zadania zlecone przez administrację rządową.  

Ponadto zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb       

gminy,bądź z rządowych programów pomocy społecznej, lub innych ustaw mających    na  

celu ochronę poziomu życia osób i rodzin. 

 

§ 5.  Realizuje rozpatrywanie ,przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych. 

 

§6.  Realizuje przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń 

pielęgnacyjnych,  zasiłków pielęgnacyjnych oraz  świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

prowadzi sprawy dłużników alimentacyjnych. 

§ 7. Prowadzi  obsługę organizacyjno -techniczną zespołu interdyscyplinarnego. 

§ 8. Prowadzi  zadania gminy w zakresie pracy z rodziną. 

  

§9. Wydaje decyzje administracyjne w zakresie pomocy społecznej, dodatków  

mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z upoważnienia Rady 

Miejskiej lub Burmistrza Ponieca.                              

                                                  
III   ORGANIZACJA I ZARZ ĄDZANIE 

 
§10. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny sporządzony przez    

kierownika Ośrodka. 

§11.1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego 

działalności   kierownik Ośrodka. 

2. Zwierzchnikiem służbowym kierownika Ośrodka jest Burmistrz Ponieca. 

3. Do zadań kierownika Ośrodka należy w szczególności: 

1) Organizacja pracy i  nadzór nad realizacją zadań przez  poszczególnych pracowników        

2) Odpowiada materialnie za powierzone mu mienie. 



3) Odpowiada za prawidłowość sporządzania planu dochodów i wydatków oraz  realizację 

tego planu. 

 

4) Wykonuje czynności ze stosunku pracy 

5) Wydaje zarządzenia oraz opracowuje i wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania 

Ośrodka. 

 

§12.1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim 

zatrudnionych. 

2. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia kierownik. 

3. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach 

pracowniczych maja w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych. 

4. Prawa i obowiązki pracowników regulują przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych, ustawy o pomocy społecznej i kodeksu pracy. 

                                                       
IV  FINANSOWANIE   OŚRODKA  POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

§13.1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową . 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy  

określone w ustawie o  finansach publicznych. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej jest plan dochodów i 

wydatków. 

4. Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 

5. Ośrodek posiada własne konto bankowe. 

6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki ponosi Kierownik Jednostki i w     

zakresie   mu powierzonym  inspektor d/s księgowości. 

7. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Miejskiej co roku sprawozdanie z 

działalności finansowej Ośrodka. 

8. Kontrolę nad prawidłową gospodarką finansową Ośrodka sprawuje  Skarbnik  Gminy 

Poniec. 

                     

 
V   PRZEPISY  KOŃCOWE 

 
                                                         

§14. Zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu mogą być dokonywane w 

trybie   właściwym do ich uchwalenia. 


