RM.0150-13/07

Uchwała Nr XVI/102/07
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 29 października 2007 roku
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami oraz art. 20
ust. 2 w związku z art.238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) - Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala,
co następuje:

§1
Nadaje się statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w brzmieniu:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§2
1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zwany dalej „Ośrodkiem” jest
jednostką budŜetową Gminy Stronie Śląskie.
2.Terenem działania Ośrodka jest Gmina Stronie Śląskie.
3.Ośrodek ma siedzibę w Stroniu Śląskim przy ul. ul. Zielonej nr 5.
§3
1.Ośrodek działa w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 ze zmianami);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz.
593 ze zmianami);
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
ze zmianami);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zmianami);
5) innych właściwych aktów prawnych;
6) niniejszego Statutu.
2.Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Stronia Śląskiego, a w zakresie
zadań zleconych Wojewoda Dolnośląski.
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Rozdział 1
Cel i zakres działalności
§4
1.Celem działania Ośrodka jest organizacja i wykonywanie zadań z zakresu pomocy
społecznej na terenie gminy Stronie Śląskie.
2.Podjęcie działań zmierzających do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.
§5
1.Do zadań Ośrodka naleŜy w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
2) praca socjalna;
3) analiza i ocena zjawisk rodząca zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej;
4) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
5) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb;
6) rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych;
7) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury;
2.W zakresie realizacji celów i zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
kościołami, związkami wyznaniowymi, zakładami opieki zdrowotnej, fundacjami i
stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
3.Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu
administracji rządowej.
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§6
1.Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.
2.Do zadań Kierownika Ośrodka naleŜy w szczególności:
1) organizowanie pracy Ośrodka;
2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań przez Ośrodek;
3) prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej efektywne wykonywanie zadań
Ośrodka;
4) zarządzanie mieniem i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;
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5) składanie oświadczeń woli w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, w tym zawieranie
umów cywilno-prawnych;
6) ustalanie planu dochodów i wydatków Ośrodka;
7) przedstawianie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka za
pierwsze półrocze i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka.
3.Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim coroczne sprawozdanie z
działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§7
Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych
stanowiskach pracy.
§8
Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stroniu Śląskim ustalony przez Kierownika Ośrodka, a zatwierdzony przez
Burmistrza Stronia Śląskiego.
§9
Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala zasady odpłatności za świadczenia z zakresu
pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 10
Ośrodek działa jako jednostka budŜetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach
publicznych.
§ 11
Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan dochodów i wydatków zgodny z
uchwałą budŜetową.
§ 12
Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budŜetu
gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych na ich realizację przez
administrację rządową.
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Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 13
Ośrodek uŜywa pieczęci podłuŜnej z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby.
§ 14
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim nadaje Rada Miejska w Stroniu
Śląskim.
§ 15
Do zmian w Statucie Ośrodka stosuje się odpowiednio procedurę związaną z jego
nadaniem.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 17
Traci moc uchwała Nr 81/92 Zarządu Miejskiego w Stroniu Śląskim z dnia 16 stycznia
1992 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
§ 18
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Pieczęć podłuŜna o treści:
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim
Ryszard Suliński
oraz nieczytelny podpis

