
UCHWAŁA NR LIII/429/14
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XIII/124/03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej

2) Uchwała Nr XXI/138/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmian Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie

3) Uchwała Nr LIX/435/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/429/14

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYCZYNIE

Podstawa prawna

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie, zwany dalej „Ośrodkiem” został powołany na mocy Uchwały 
Rady Narodowej Miasta i Gminy w Byczynie Nr XII/57/90 z dnia 25 lutego 1990r.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

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

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

3) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, 
poz. 526 z późn. zm.)

4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. 
zm.)

6) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 145 z późn. zm.)

8) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 
1228 z późn zm.)

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

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

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

12) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 
267 z późn. zm.)

13) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

14) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966)

15) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

16) ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

17) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności;

18) niniejszego statutu.

Postanowienia ogólne

§ 3. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie jest jednostką organizacyjną Gminy Byczyna.

2. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: „Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie”.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie może posługiwać się skróconą nazwą: „OPS
w Byczynie”.

4. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Byczyna.
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5. Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Byczynie, ul. Kluczborska 4A/4.

Cele i zadania Ośrodka

§ 4. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania:

1) wynikające z ustawy o pomocy społecznej,

2) wynikające z innych ustaw:

a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,

b) ustalanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

c) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem 
zaliczek alimentacyjnych,

d) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

e) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

f) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty dodatku energetycznego 
przewidzianego ustawą Prawo energetyczne.

g) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów.

3) wynikające z uchwał Rady Miasta Byczyny.

§ 5. Ośrodek realizując zadania statutowe współpracuje na zasadzie partnerstwa
z organizacjami pozarządowymi.

Organizacja i zarządzania Ośrodkiem

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Byczyny.

2. Dyrektor działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upoważnień
i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Byczyny.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, zarządza jednostką zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem OPS.

4. Dyrektor jest odpowiedzialny za właściwą organizację pracy Ośrodka, jego sprawne działanie, kontrolę 
realizacji zadań oraz za określenie kierunków działania i rozwoju OPS.

5. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje 
uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy

§ 7. Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego

Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych 
w ustawie o finansach publicznych i dysponuje samodzielnie rachunkami bankowymi.

2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków 
zatwierdzany przez dyrektora.

3. Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług wobec podopiecznych oraz z innych 
tytułów określonych przepisami prawa.

4. Pobrane dochody Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy Byczyna.

5. Ośrodek wyposażony jest w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej.

5. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich

podstawie sprawozdawczość finansową.

Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Statut nadaje Rada Miejska w Byczynie w formie uchwały.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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