
UCHWAŁA NR XLIII/334/14
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594 t.j. ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2013r. poz. 182 t.j. ze zm.) Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą przyjmuje

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, zwany dalej OPS, jest budżetową jednostką 
organizacyjną Miasta Kostrzyn nad Odrą utworzoną na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej 
w Kostrzynie n/o Nr XIII/65/90 z dnia 27 kwietnia 1990 r. celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań 
z zakresu pomocy społecznej.

2. OPS dział w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 t.j. ze zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182 t.j. ze zm.);

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 t.j. ze zm.);

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 t.j. ze zm.);

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 
1228 t.j. ze zm.);

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 
135 ze zm.);

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 
1493 ze zm.);

8) innych właściwych aktów prawnych;

9) niniejszego statutu.

§ 2. 1. OPS ma siedzibę w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Niepodległości 17.

2. Terenem działania jest Miasto Kostrzyn nad Odrą.

§ 3. OPS używa pieczęci podłużnej o treści:

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 września 2014 r.

Poz. 1711



Miasto Kostrzyn nad Odrą

ul. Graniczna 2

66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 17

66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

§ 4. W OPS działają:

1) Dział Pomocy Środowiskowej;

2) Klub Integracji Społecznej;

3) Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych „Wrzos”;

4) Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych;

5) Dział Świadczeń Społecznych;

6) Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych;

7) Jadłodajnia;

8) Dział Administracyjno – Finansowy.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 5. 1. OPS realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej polegające 
w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń;

2) prowadzeniu spraw wobec dłużników alimentacyjnych;

3) pracy socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

2. OPS realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustawowymi wymaganiami oraz z zasadami określonymi 
przez Radę Miasta Kostrzyn nad Odrą, natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez 
administrację rządową.

§ 6. W ramach zadań określonych w § 4 ust. 1 OPS wykonuje w szczególności:

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym określone w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej.

2. Zadania własne gminy określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę na podstawie art. 18 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę na podstawie ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów.

5. Zadania własne gminy realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej.

6. Zadania własne gminy realizowane na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie.
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§ 7. W celu realizacji zadań OPS współpracuje z rodzinami, opiekunami, placówkami służby zdrowia 
i pomocy społecznej, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami charytatywnymi 
i wyznaniowymi.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 8. 1. Na czele OPS stoi Dyrektor, który reprezentuje OPS na zewnątrz, kieruje działalnością OPS oraz 
ponosi odpowiedzialność za działania OPS, a w szczególności za:

1) prawidłową realizację wszystkich zadań OPS,

2) zasadne i zgodne z obowiązującymi przepisami przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń 
rodzinnych oraz innych świadczeń wynikających z realizacji zadań OPS,

3) prawidłową organizację pracy,

4) przestrzeganie przepisów prawnych, porządku i dyscypliny pracy.

2. Dyrektora OPS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, który jest jednocześnie jego 
zwierzchnikiem służbowym i dokonuje wobec niego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora, zastępstwo pełni Zastępca Dyrektora lub upoważniony pisemnie 
pracownik.

§ 9. Dyrektor składa coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawia 
potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 10. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy;

2) wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w OPS;

3) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności OPS;

4) nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w OPS pracownikami.

§ 11. Szczegółowa strukturę organizacyjną OPS określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez 
Dyrektora, a zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 12. Oświadczenia woli w imieniu OPS w zakresie zarządu mieniem lub czynności prawnych mogących 
spowodować powstanie zobowiązań składa jednoosobowo Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Burmistrza Miasta.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 13. 1. OPS jest jednostką sektora finansów publicznych, prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka 
budżetowa Miasta Kostrzyn nad Odrą, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

2. Gospodarka finansowa OPS prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy.

3. Podstawą sporządzenia planu finansowego, o którym mowa w ust. 2, jest wysokość środków 
finansowych przewidzianych na działalność OPS w danym roku budżetowym, określana w uchwale 
budżetowej Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.

4. OPS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

5. OPS prowadzi obsługę administracyjno – finansową jednostki.

§ 14. OPS gospodaruje wydzielonym do jego dyspozycji mieniem komunalnym Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 15. Nadzór nad działalnością OPS sprawuje Burmistrz Miasta.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 16. Zmiany do niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 17. Tracą moc uchwały:
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1. Uchwała Nr XXXIX/342/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą.

2. Uchwała Nr XX/153/08 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą.

3. Uchwała Nr XIII/96/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta

Tadeusz Łysiak
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