Uchwała Nr XXVI/151/2005
Rady Gminy w Skąpem
z dnia 01 lutego 2005
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.
U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o
pomocy społecznej / Dz. U. z 2004r Nr 64 poz. 593 z późn. zm./ uchwala się:
STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĄPEM
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skąpem zwany dalej Ośrodkiem, jest budżetową
jednostką organizacyjną Gminy utworzoną celem realizacji zadań własnych, zadań własnych
o charakterze obowiązkowym i zleconych gminie.
Ośrodek działa w oparciu o przepisy:
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z
późn. zm./
2/ ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./
3/ uchwały z dnia 26 listopada 2003r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn.
zm/
4/ uchwały Nr IX/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Skąpem z dnia 28 lutego 1990r w
sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.
5/ ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego /Dz. U. Nr 111, poz. 535
z późn. zm./
6/ ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. Nr 71, poz. 734 z
późn. zm./
7/ ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255,
z późn. zm.)
8/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych /Dz. U. Nr 210, poz. 2135/
9/ postanowień niniejszego Statutu.
§ 2. Siedzibą OPS jest miejscowość Skąpe, a obszar działania obejmuje teren gminy.
§ 3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej zawierającą nazwę Ośrodka oraz adres siedziby
Ośrodka z numerami telefonów.
§ 4. Ośrodek może używać skróconej nazwy o brzmieniu: OPS w Skąpem.
ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§ 5. 1. OPS realizuje zadania własne, zadania własne o charakterze obowiązkowym i zadania
zlecone z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:
1/ przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń
2/ pracy socjalnej

3/ prowadzeniu i rozwojowi niezbędnej infrastruktury 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 w zakresie przyznawania wypłaty dodatków
mieszkaniowych
3. OPS realizuje zadania zlecone przez administrację rządową w zakresie przyznawania i
wypłaty świadczeń rodzinnych
4. OPS realizuje zadania zlecone przez administrację rządową w zakresie wydawania decyzji
administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
5. Przedmiotem działań Ośrodka, realizowanym jako zadanie zlecone, jest również udzielanie
oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia
umysłowego mają poważne problemy w życiu codziennym.
6. Zadania własne gminy OPS realizuje zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz
uchwałami podjętymi prze Radę Gminy, natomiast zadania zlecone zgodnie z wymaganiami
ustawowymi oraz ustaleniami przekazywanymi przez administrację rządową.
§ 6.1. Zadania określone w § 5 OPS realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi
na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi,
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2. W zakresie realizacji zadań OPS współdziała ponadto z samorządem wojewódzkim i
powiatowym oraz administracją rządową w województwie ustalającą sposób realizacji tych
zadań.
3. OPS przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy
społecznej i innymi instytucjami z poza terenu gminy.
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 7.1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt
działalności jednostki i działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Wójta Skąpego.
2. Do czynności przekraczających zakres określony pełnomocnictwem wymagana jest
odrębna zgoda Wójta.
3. Kierownika OPS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Skąpe, który jest jego zwierzchnikiem
służbowym.
4. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym.
§ 8. Kierownik OPS odpowiada za właściwą realizację przypisanych OPS zadań oraz za
prawidłowe wykorzystanie środków w planie finansowym jednostki.
§ 9. Do obowiązków i uprawnień Kierownika OPS należy w szczególności:
1. zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych
stanowisk pracy.
2. wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w
OPS.
3. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności OPS.
4. nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w OPS pracownikami.
§ 10. OPS wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych

stanowiskach pracy.
§ 11. Szczegółową strukturę OPS kierownik określa w Regulaminie Organizacyjnym
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem.
ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIA
§ 12. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o
finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
§ 13. Działalność OPS jest finansowana w zakresie zadań własnych z dochodów własnych
budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez
administrację rządową na ich realizację.
§ 14. Podstawą gospodarki finansowej OPS jest roczny plan finansowy Ośrodka.
§ 15. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym
mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich
wykorzystania.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16. Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy w Skąpem, a zmiany w
statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego uchwalenia.
§ 17. Uchyla się Uchwałę Nr VI/42/94 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 1994r. w
sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Olczak

