
 

UCHWAŁA NR XXIX/183/ 2005 
RADY GMINY KRZYKOSY 

z dnia 28 października 2005 
 

w sprawie:  Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach. 
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art.40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 
ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala 

 
STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYKOSACH 

 
§ 1. 1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach, zwany dalej OPS jest budżetową 

jednostką organizacyjną gminy Krzykosy, utworzona przez Radę Gminy w Krzykosach 
Uchwałą Nr XIII/53/90 z dnia 24 kwietnia 1990 w sprawie powołania Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krzykosach 
2. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie: 

 a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz.U. z  
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
b) ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz 
wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, 
c) ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. 
Nr 15, poz. 148), 

       d) innych przepisów gminnych jednostek organizacyjnych, 
       e) niniejszego statutu. 
 

§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach realizuje: 
a) zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej, 
b) zadania zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, 
c) programy z zakresu pomocy społecznej. 

 
§ 3. 1. Siedzibą OPS jest miejscowość Krzykosy, a obszarem działania jest teren Gminy 

Krzykosy. 
2. Podziału obszaru działania na rejony dokonuje Kierownik OPS uwzględniając lokalne 
uwarunkowania i potrzeby z zapewnieniem należytej dostępności świadczeń. 
3. OPS używa pieczęci z pełnym adresem i w pełnym brzmieniu 
4. OPS może używać nazwy skróconej „OPS w Krzykosach” 
 

§ 4. 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik,  
zatrudniany i zwalniany każdorazowo przez Wójta Gminy Krzykosy, w razie nieobecności 
Kierownika wyznaczony przez niego pracownik. 
2. Do zadań Kierownika OPS należy: 

a) ustalanie potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej, 
b) ustalanie planów i realizowanie polityki kadrowej OPS, 
c) zarządzanie mieniem i reprezentowanie OPS na zewnątrz, 
d) sprawowanie nadzoru nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej. 

3. Kierownik OPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności OPS    
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 



4. Ośrodek Pomocy Społecznej jest pracodawcą dla zatrudnianych w nim pracowników. 
 

§ 5. 1. W skład OPS wchodzą stanowiska pracy: 
a) Kierownik, 
b) Pracownicy socjalni 
c) Inspektor do spraw świadczeń 

2. Obowiązki poszczególnych pracowników regulują zakresy czynności opracowane przez 
Kierownika OPS. 

 
§ 6. 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi, koordynuje na terenie Gminy 

współpracę z jednostkami publicznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, 
stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi itp. w związku z realizacją zadań 
z pomocy społecznej. 
2. Kierownik OPS wszczyna, w ramach obowiązującego stanu prawnego, postępowania przed 
sądami i innymi organami w sprawach osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  
3. W działalności Kierownik OPS przestrzega obowiązujące przepisy oraz kieruje się dobrem 
osób objętych pomocą.  
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
 
 
 
 Przewodniczący  
   Rady Gminy 
 
  Romuald Pawlik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


