
UCHWAŁA NR XL/319/17 

RADY GMINY W BIESIEKIERZU 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1769 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu w brzmieniu załącznika do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Tracą moc uchwały: Nr XIII/100/15 z dnia 22 października 2015 r. w części nadającej statut Ośrodko-

wi Pomocy Społecznej w Biesiekierzu oraz Nr XVII/134/16 z dnia 25 lutego 2016 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 

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

twa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 stycznia 2018 r.

Poz. 572



Załącznik do uchwały Nr XL/319/17 

Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu z siedzibą w Biesiekierzu, zwany dalej „OPS” jest jed-

nostką organizacyjną pomocy społecznej, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki 

budżetowej. 

2. Działalność OPS finansowana jest ze środków budżetu Gminy Biesiekierz, środków administracji rzą-

dowej na zadania zlecone oraz innych źródeł. 

3. Nadzór nad merytoryczną działalnością OPS sprawują: 

1) w zakresie zadań własnych Wójt Gminy; 

2) w zakresie zadań zleconych Wojewoda Zachodniopomorski. 

4. W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu jako jego wyodrębnione komórki organizacyjne 

działają: Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu oraz Placówka Wsparcia Dziennego 

w Parnowie. 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA 

§ 2. Celem działania OPS jest: 

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w sta-

nie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia 

im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; 

3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem; 

4) zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 

z zakresu pomocy społecznej. 

§ 3. Zadania realizowane przez OPS obejmują: 

1) zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 

a) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych, 

b) przyznawanie świadczeń niepieniężnych, 

c) pracę socjalną, 

d) prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

e) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

f) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

g) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 

h) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i de-

mograficznej, 

i) realizowanie programów społecznych, 

j) realizowanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, zadań własnych gminy, zadań zleco-

nych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, zadań własnych powiatu realizowa-

nych przez Ośrodek, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat 

w ramach działalności Ośrodka; 

2) zadania wynikające z innych ustaw: 

a) ustalenie i wypłacenie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-

czeniach rodzinnych, 
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b) ustalenie i wypłacenie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o do-

datkach mieszkaniowych, 

c) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawa-

niem świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, 

d) realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków repatriantom na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repa-

triacji, 

f) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

g) realizowanie zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi na podstawie ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

h) realizowanie zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii na podstawie ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

i) wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz or-

ganizacja pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej w tym prowadzenie placówki wsparcia dziennego, z wyłączeniem zadań za-

strzeżonych dla innych jednostek zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, 

j) wydawanie decyzji administracyjnych o prawie do opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-

blicznych, 

k) ustalenie i wypłacenie dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne, 

l) przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

m) ustalenie i wypłacenie świadczeń na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

n) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny w zakresie prowadzenia postępowania, po-

przez ustalanie uprawnień i wydawanie kart, 

o) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w zakresie prowa-

dzenia spraw, w tym przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów oraz wstrzymywanie tych 

świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie, 

p) zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, 

q) prowadzenie postępowania w sprawie przyznawania stypendium socjalnego na podstawie ustawy z dnia 

7 września 1991 roku o systemie oświaty; 

3) Prowadząc Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu, Ośrodek zapewnia wsparcie spo-

łeczne osobom z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności w życiu codziennym, w kształtowaniu 

swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie psychoedukacji i spraw bytowych, a w szczególności: 

a) zapewnia świadczenia na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspoma-

gających i psychoedukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb, 

b) zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwie pełne uczestnictwo w życiu społecznym, poprzez rozwi-

janie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz aktywne uczestnictwo w życiu 

kulturalnym i społecznym społeczności lokalnej; 

4) Organizację i zadania Placówki Wsparcia Dziennego w Parnowie określa Dyrektor Ośrodka w regulaminie 

organizacyjnym placówki zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

5) Przy realizacji zadań OPS współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarzą-

dowymi, Kościołami Katolickimi, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi 

i prawnymi. 
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Rozdział 3 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

§ 4. 1. Dyrektor kieruje OPS i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Biesiekierz. 

3. Dyrektor odpowiada przed Wójtem Gminy Biesiekierz za właściwą realizację zadań OPS oraz prawi-

dłowe prowadzenie gospodarki finansowej. 

4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 

1) zapewnienie prawidłowego działania OPS, w tym organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pra-

cowników; 

2) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do podległych pracowników; 

3) składanie w imieniu OPS oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych określonych 

w planie finansowym; 

4) wydawanie w imieniu własnym i na podstawie upoważnień decyzji administracyjnych w indywidualnych 

sprawach z zakresu administracji publicznej; 

5) składanie Radzie Gminy Biesiekierz corocznych sprawozdań z działalności OPS. 

§ 5. 1. Organizację wewnętrzną OPS określa regulamin organizacyjny, który wprowadzany jest zarządze-

niem Dyrektora. 

2. Regulamin organizacyjny określa: 

1) strukturę organizacyjną OPS; 

2) zakres działania i kompetencje kierownictwa OPS; 

3) zakres działania samodzielnych stanowisk OPS. 

3. Wymogi kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników OPS regulują odrębne przepisy. 

Rozdział 4 

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 6. 1. Majątek OPS jest mieniem Gminy Biesiekierz i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów 

związanych z działalnością statutową. 

2. OPS może przyjmować darowizny w formie rzeczowej, które winny być przeznaczone na cel wskazany 

przez ofiarodawcę. 

3. OPS gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewniając jego ochronę i należyte wykorzystanie. 

4. OPS jako jednostka budżetowa Gminy Biesiekierz, prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

5. Podstawę gospodarki finansowej OPS stanowi roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finan-

sowym. 

6. OPS pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek bu-

dżetu Gminy Biesiekierz. 

7. OPS prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawoz-

dawczość finansową. 

8. Dyrektor OPS w celu realizacji zadań, zaciąga zobowiązania pieniężne do wysokości kwot określonych 

w zatwierdzonym rocznym planie finansowym OPS. 

Rozdział 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7. 1. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. 
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