
Uchwała Nr XXV/220/2005 
Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 25 stycznia 2005 roku 

 
 
 

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie 
 
Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / Dz. 
U. z  2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.      
o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593   z  późn. zm./  uchwala się: 
 

STATUT 
OŚRODKA  POMOCY SPOŁECZNEJ  W  SULECHOWIE 

 
ROZDZIAŁ  I 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie zwany dalej „Ośrodkiem”,  
         utworzony na podstawie uchwały  Nr XIV/57/90 z dnia 27 lutego 1990 r.  
         Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sulechowie działa w oparciu o: 
         1/ ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, 
               poz. 593  z późn. zm./, 
         2/   ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.   
               1591   z późn. zm./, 
         3/   ustawę z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz . U. z 2003r.  Nr 15,   
                poz . 148 z późn. zm./, 
         4/   ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz.U. Nr 111,  
                poz. 535 z późn. zm./, 
         5/   ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. Nr 71, poz. 
               734 z późn. zm./, 
         6/   ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 228, poz.  
               2255 z późn. zm./, 
         7/   ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
               ze środków publicznych /Dz. U. Nr 210, poz. 2135/,  
         8/   niniejszy statut, 
         9/   inne przepisy prawne 
 
§ 2 .1 . Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej . 
 
       2 . Ilekroć w statucie jest mowa o Ośrodku należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy 
            Społecznej w Sulechowie. 
 

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Sulechów a terenem działania miasto i gmina Sulechów. 
 
 
 
 
 



 
4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę: 
 

                                 Ośrodek    Pomocy   Społecznej 
                                             w Sulechowie 

 
oraz adres siedziby Ośrodka z  numerami telefonów i faxsem. 
 

5. Ośrodek może używać skróconej nazwy o brzmieniu: OPS w Sulechowie. 
 

ROZDZIAŁ  II 
ZAKRES  DZIAŁALNOŚCI 

 
 
§ 3.  Ośrodek realizuje: 
        1/ zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,  
 
         2/ zadania  własne gminy,  
 
         3/ zadania zlecone gminie 
 
§ 4.  Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek 
           należy: 
           1/ opracowanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 
 
           2/ udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego  
               pozbawionym, 
 
           3/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i zasiłków celowych, 
 
           4/ opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje 
               z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej 
               opieki   nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie  
               niezamieszkującymi  matką, ojcem lub rodzeństwem, 
 
           5/ praca socjalna, 
 
           6/ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,  
               w miejscu zamieszkania, 
 
           7/ prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego, 
 
           8/ tworzenie systemu opieki nad dzieckiem, dożywianie dzieci, 
 
           9/ sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 
 
         10/ kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 
                mieszkańca w tym domu, 
 



         11/ sporządzanie sprawozdań i przekazywanie ich  wojewodzie, również w wersji 
                elektronicznej, 
 
         12/  opracowanie, realizacja i  koordynacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 
                społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,  
                profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest 
                integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
 
§ 5. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności: 
 
   1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 
 
   2/ prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz 
        kierowanie  do nich osób wymagających opieki, 
 
   3/ podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  
        z  rozeznanych  potrzeb, 
 
   4/  przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłacanie dodatków mieszkaniowych. 
 
§ 6. Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez  
         Ośrodek należy w szczególności: 
    1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
 
    2/opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  
        o powszechnym  ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 
 
    3/organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
        zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
     
    4/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych  
        z klęską żywiołową lub ekologiczną, 
 
    5/ prowadzenie środowiskowego domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami  
         psychicznymi, 
     
    6/ realizacja rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu  
        życia osób, rodzin i grup społecznych, 
 
    7/ realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
    
    8/ realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  
         finansowanych  ze środków publicznych. 
 
 
§ 7. Przy realizacji zadań Ośrodek, współpracuje z Wojewodą Lubuskim,  Powiatowym 
       Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy oraz  
       innymi   jednostkami samorządu terytorialnego wykonującymi zadania z zakresu pomocy  
       społecznej, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami,  
       związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 



  
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ  III 
ORGANIZACJA   OŚRODKA 

 
 § 8.1. Ośrodkiem kieruje dyrektor. 
     
       2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Sulechowa. 
 
       3. Do zadań dyrektora należy w szczególności: 
           1/ organizowanie pracy Ośrodka i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez 
                pracowników, 
 
           2/  zarządzanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
           3/ dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponoszenie 
               odpowiedzialności  za ich prawidłowe wykorzystanie, 
 
           4/ kierowanie bieżącą  działalnością Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz, 
 
           5/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 
 
            
§ 9. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa „ Regulamin Organizacyjny  
          Ośrodka Pomocy Społecznej” nadawany przez Dyrektora Ośrodka. 
 
§ 10. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki  
           określają  odrębne przepisy. 
 
 

ROZDZIAŁ  IV 
GOSPODARKA  FINANSOWA 

 
§ 11.1. Ośrodek prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie  
               o finansach publicznych jak dla jednostek budżetowych. 
 
          2.  Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy. 
 
          3. Prowadzenie działalności finansowej oraz gospodarowanie powierzonym mieniem  
              odbywa się zgodnie z zasadami rzetelności, efektywności i celowości wykorzystania  
              mienia i środków. 
 
           4. Podstawą  działalności finansowej Ośrodka są  środki finansowe z budżetu gminy na  
               realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, oraz zadań   
              własnych  gminy, a także  środki finansowe z budżetu państwa na  
               realizację zadań zleconych. 



 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ  V 
POSTANOWIENIA   KOŃCOWE 

 
§ 12.  Statut Ośrodka  Pomocy Społecznej w Sulechowie uchwala Rada Miejska 
          a zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego uchwalenia. 
 
§ 13. Uchyla się uchwałę Nr  XXVIII/257/97 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia                           
           29 kwietnia 1997r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej   
           w Sulechowie. 
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa. 
 
§ 15.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku  
          Urzędowym  Województwa Lubuskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
                      Przewodniczący  Rady  Miejskiej 
 
 
                                                                                            Edwin    Łazicki 

 


