
 
 

                                                                                                                                
 

UCHWAŁA NR XIV / 77/2016 

RADY GMINY DZIERZKOWICE 

z dnia 12 maja 2016r. 

 

w sprawie:  uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w  Dzierzkowicach 

 

Na  podstawie  art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.o samorządzie 

gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. ,poz.446) i art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz.163 z późn. zm.) 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 Gminy w Dzierzkowicach uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzkowice. 

 

 

§ 3 

 

Tracą moc: 

1. Uchwała XVI/102/04Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 21 września 2004r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach, 

2. Uchwała Nr XXVII/169/2006 Rady Gminy  z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie 

zmiany uchwały XVI/102/2004 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 21 września 2004r. 

w sprawie ustanowienia  Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach, 

3. Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Gminy w Dzierzkowicach z dnia 27 października 

2011r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dzierzkowicach. 

 

 

§ 4 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Latos 

 



 
 

                                                     Załącznik do Uchwały Nr  XIV/77 /2016 

                                                                   Rady Gminy w Dzierzkowicach 

                                                                   z  dnia  12 maja   2016 r. 

 

 

 

STATUT 

OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

w Dzierzkowicach 
 

 

I.  Postanowienia ogólne 

 

 
§ 1 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach działa na podstawie: 

 

 

- Uchwały Rady Gminy I-21/90 z dnia 6 sierpnia 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka    

Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach 

 

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,poz. 163 z późn. zm.) 

 

- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 114 z późn. zm.) 

 

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

   (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) 

 

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

  (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) 

 

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

  (Dz.U. z    2015 r., poz. 332 z późn. zm) 

 

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

  (Dz.U z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) 

 

- Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

  (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.859) 

 

-  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

   (Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) 

 

 



 
 

- Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

  (Dz.U. z 2016 r. poz.195) 

 

- Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny 

  (Dz.U. z 23 grudnia 2014r. poz.1863) 

 

- Niniejszego Statutu. 

 

 

§ 2 

 

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach jest jednostką organizacyjną Gminy   

Dzierzkowice. 

2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Terpentyna 170. 

3. Obszar działania Ośrodka stanowi Gmina Dzierzkowice. 

4. Ośrodek jest jednostką budżetową finansową z budżetu gminy oraz dotacji celowych na 

realizację zadań zleconych. 

 

 

 

 

II.   Zakres i cel działania Ośrodka 

 
 

§ 3 

 

1. Zadaniem Ośrodka jest niesienie pomocy osobom i rodzinom tego potrzebującym. 

 

2. Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. 

 

3. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego  

usamodzielnienia osób, rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 

4. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności: 

 tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 

rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

 analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 



 
 

 przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 

 rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb; 

 pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i 

rodzinom we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych  oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi; 

 realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych. 

 

 

§ 4 

 

1.Ośrodek realizuje zadania zlecone i zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej    

oraz zadania wynikające z innych ustaw na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez 

Wójta Gminy. 

 

2.Ośrodek realizując zadania własne z zakresu pomocy społecznej kieruje się  ustaleniami 

Wójta Gminy Dzierzkowice. 

 

3. Ośrodek realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami   

przekazanymi przez Wojewodę. 

 

§ 5 

 

Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów do tego   celów powołanych. 

 

 

§ 6 

 

1. Pracą Ośrodka kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność. 

 

2. Kierownik reprezentuje Ośrodek przed innymi instytucjami i organami. 



 
 

 

3. Kierownik nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dzierzkowicach oraz dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa 

pracy. 

 

4. Kierownik wydaje zarządzenia, opracowuje regulaminy oraz instrukcje do realizacji zadań 

statutowych. 

 

5. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Dzierzkowice. 

 

6.  Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia    

alimentacyjne. 

 

7.  Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Dzierzkowice coroczne sprawozdanie 

z działalności  Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz 

przedstawia coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej. 

 

 

§ 7 

 

 

1. Pracownicy Ośrodka są pracownikami  Samorządowymi.  

 

2. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa Ustawa z dnia21 listopada 2008r. o 

pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 30 lipca 2014r. poz. 1202 z późn. 

zm.), ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. 

poz. 163 z późn. zm.) 

 

3. Szczegółowe zasady dotyczące porządku wewnętrznego i organizację wewnętrzną 

Ośrodka oraz prawa i obowiązki związane z procesem pracy pracowników Ośrodka 

określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika ośrodka. 

 

 

 



 
 

III. Gospodarka  Finansowa 

 

 
§ 8 

 

1. Podstawą gospodarki  finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej jest plan dochodów 

i wydatków zwany dalej planem finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. Środki finansowe na realizację zadań stanowią: 

-  środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych; 

- dotacje celowe z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych i własnych 

w zakresie pomocy społecznej. 

3. Ośrodek samodzielnie prowadzi obsługę finansowo-księgową. 

4. Kierownik Ośrodka odpowiada za gospodarkę finansową Ośrodka zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

IV. Przepisy  końcowe 
 

 

§ 9 

 

 

1. Statut Ośrodka Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach uchwala Rada Gminy 

Dzierzkowice. 

2. Zmiana treści statutu wymaga podjęcia przez Radę  Gminy uchwały o jego               

zmianie. 

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie podlegają powszechnie obowiązującym 

przepisom prawa. 


