
Uchwalenie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.

Małop.2017.4863 z dnia 2017.07.20
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2019r.

Wejście w życie:
4 sierpnia 2017 r.

Uwagi:
Uchyla: uchwała Nr 113/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016 r.
Uwagi:
Uchyla: uchwała Nr 113/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA Nr 69/XXXV/2017
RADY GMINY ŁĄCKO

z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art.
110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.

poz. 930 z późn. zm.) Rada Gminy Łącko uchwala, co następuje:

§  1.  Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku, stanowiący Załącznik do
niniejszej uchwały.

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łącku.

§  3.  Traci moc Uchwała Nr 113/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016
r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łącku.

§  4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego.

ZAŁĄCZNIK 1  
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

I. 
Postanowienia ogólne

§  1.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku zwany dalej "Ośrodkiem" został utworzony
Uchwałą Nr 52/92 Rady Gminy w Łącku z dnia 29 grudnia 1992 r.



§  2.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016.930 tekst jedn.).
2. Innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych regulujących działania, obowiązki
uprawnienia jednostek organizacyjnych pomocy społąecznej,
3. Niniejszego statutu.

§  3. 
1.  Ośrodek jest jednostką budżetową - stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i
środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu realizacji zadań własnych gminy i
zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej nałożonych ustawami lub na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej.
2.  Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy Łącko.
3.  Ośrodek obejmuje działalnością teren administracyjny Gminy Łącko.
4.  Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Łącko.
5.  Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby.

II. 
Cele i zadania Ośrodka

§  4.  Celem działalności Ośrodka jest:
1. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
możliwości.
2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności
człowieka.
3. Doprowadzenie do usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.
4. Prawidłowa obsługa klientów i zgodna z prawem realizacja świadczeń.

§  5.  Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:
1. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami określonymi w § 2
niniejszego statutu.
2. Świadczenie pracy socjalnej.
3. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej.
4. Realizacje zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
5. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
7. Prowadzenie mieszkania chronionego.
8. Realizację zadań wynikających z ustaw określonych w § 2 niniejszego statutu.
9. Realizacja programów i projektów współfinansowanych z środków zewnętrznych
mających na celu włączenie społeczne osób i grup społecznych oraz przeciwdziałanie
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy



§  6.  Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi,
organizacjami pożytku publicznego, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami,
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, jednostkami
organizacyjnymi administracji samorządowej i rządowej, jednostkami opieki zdrowotnej,
policją, prokuraturą, sądami, placówkami oświatowymi i wychowawczymi i innymi
instytucjami mającymi na celu zadania z zakresu pomocy społecznej.

III. 
Organizacja i zarządzanie.

§  7. 
1.  Strukturę Ośrodka tworzą: Kierownik Ośrodka, Zastępca Kierownika Ośrodka, Główny
księgowy, Stanowiska pracy socjalnej, Stanowisko ds. świadczeń, Stanowisko asystenta
rodziny, Stanowisko obsługi finansowo-księgowej, Stanowiska ds. świadczeń rodzinnych,
Stanowisko ds. zamówień publicznych i kadr, Stanowiska opiekunek.
1a.  W ramach struktury ośrodka działa Klub Senior+.
1b.  W ramach struktury ośrodka działa Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin w kryzysie.
1c.  W ramach struktury ośrodka działa Placówka Wsparcia Dziennego.
2.  Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3.  Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach na
podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy. Na wniosek Kierownika Ośrodka
Wójt Gminy może upoważnić innych pracowników Ośrodka do wydawania decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach.
4.  Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w
Ośrodku.
5.  Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka reguluje ustawa o pracownikach
samorządowych
6.  Szczegółową organizację i tryb pracy Ośrodka określa Kierownik Ośrodka w regulaminie
organizacyjnym zatwierdzonym przez Wójta Gminy.

IV. 
Gospodarka finansowa.

§  8. 
1.  Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach dla
jednostek budżetowych.
2.  Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy przygotowany przez
Kierownika Ośrodka, którego dochody i wydatki mieszczą się w granicach określonych w
budżecie Gminy.
3.  Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy i prowadzi własną obsługę finansowo-
księgową.

Postanowienia końcowe
§  9. 



1.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie ogólnie
obowiązujące przepisy.
2.  Zmian w statucie dokonuje się w sposób przewidziany dla jego uchwalenia.

1 Załącznik:- zmieniony przez § 1 uchwały nr 3/IV/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
(Małop.19.1017) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 lutego 2019 r.- zmieniony przez § 1
uchwały nr 48/VII/2019 z dnia 26 marca 2019 r. (Małop.19.2933) zmieniającej nin. uchwałę
z dniem 27 kwietnia 2019 r.- zmieniony przez § 1 uchwały nr 99/XII/2019 z dnia 22 lipca
2019 r. (Małop.19.5682) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 sierpnia 2019 r.


