
 

 

 

STATUT 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W KRZYKOSACH 
 

Rozdział 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1  

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach został utworzony Uchwałą Gminnej 

Rady Narodowej w Krzykosach Nr XIII/53/90 z dnia 24 kwietnia 1090r. w sprawie 

powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach 

2. Ilekroć, w niniejszym Statucie mowa jest o „Ośrodku” należy przez to rozumieć 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach 

 

§ 2 

1. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Krzykosy położonym przy 

ul. Głównej 37 w Krzykosach 

2. Ośrodek działa na terenie Gminy Krzykosy 

3. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Krzykosy, nie posiadającą 

osobowości prawnej, działająca w formie jednostki budżetowej. 

4. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt Gminy 

Krzykosy. 

 

§ 3 

Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka stanowią: 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1515) 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013, poz. 885 ze 

zm.) 

3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 

poz. 1202) 

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 163 ze 

zm.) 

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2015 

Nr 231, poz. 1375 ze zm) 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałania przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 

2015 poz. 1390) 

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 581 ze zm.) 

8. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 

2015 poz 121 ze zm) 



9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U. z 2015 poz. 149 ze zm.) 

10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. 

Dz.U. z 2015r. poz. 332 ze zm) 

11. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 poz.1863) 

12. Niniejszy Statut 

13. Inne, właściwe akty prawne. 

 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA OŚRODKA 

 

§ 4 

Ośrodek kreuje politykę społeczną na terenie Gminy Krzykosy – jest bezpośrednim 

organizatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z 

polityki społecznej państwa i gminy 

 

§ 5 

1. Celem działania Ośrodka jest w szczególności:  

1.1  umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i 

uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji, 

1.2  zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im 

bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

1.3  doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem 

 

§ 6 

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

w szczególności na: 

1.1 tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w 

tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej 

1.2 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej 

1.3 przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 

1.4 świadczeniu pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodową, mającą na 

celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych 

oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi 

1.5 realizacji zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych 

1.6 rozwijaniu nowych form pomocy społecznej oraz samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb; 

1.7 organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  



 

2. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, w szczególności: 

2.1 wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych oraz organizowanie pieczy zastępczej 

2.2  prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie 

potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych osobom innym niż ubezpieczeni 

2.3 obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach  

2.4 załatwianie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny, w tym do prowadzenia 

postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych odmawiających wydania 

Karty 

2.5 przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego oraz odbieranie oświadczenia 

majątkowego od dłużnika alimentacyjnego 

 

3. W ramach zadań określonych w ust. 1 i 2 Ośrodek realizuje: 

3.1 zadania własne gminy, z godnie z ustawą o pomocy społecznej, 

rozporządzeniami i ustaleniami administracji rządowej; 

3.2 zadania zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, rozporządzeniami i 

ustaleniami administracji rządowej; 

3.3 rządowe i gminne programy pomocy społecznej, mające na celu ochronę poziomu 

życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;  

 

§ 7 

Przy realizacji zadań określonych w § 6 Ośrodek współpracuje, na zasadzie 

partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i 

innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, 

pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi jednostkami 

organizacyjnymi Gminy 

 

 

Rozdział 3 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 

§ 8 

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

 

2. W skład OPS wchodzą stanowiska pracy: 

2.1  kierownik 

2.2  główny księgowy 

2.3  inspektor 

2.4  pracownicy socjalni 

2.5  asystenci rodzin 

 



3. Obowiązki  poszczególnych pracowników regulują zakresy czynności opracowane 

przez Kierownika 

 

4. Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny 

nadany zarządzeniem przez kierownika 

 

 

§ 9 

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, zatrudniany i 

zwalniany każdorazowo przez Wójta Gminy Krzykosy w drodze konkursu. 

 

2. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności: 

2.1 opracowanie Regulaminu Ośrodka i nadzorowanie przestrzegania jego 

zapisów 

2.2 zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka 

2.3 opracowywanie zakresów czynności dla podległych pracowników 

2.4 koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników Ośrodka 

2.5 realizowanie budżetu, w tym opracowywanie planów finansowych 

jednostki 

2.6 prowadzenie prawidłowej gospodarki powierzonym mieniem 

2.7 wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa i niniejszego 

statutu 

2.8 wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka 

 

3. W razie nieobecności kierownika ośrodkiem kieruje wyznaczony przez niego 

pracownik w zakresie wskazanym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 

Rozdział 4 

GOSPODARKA FINANSOWA 

 

§ 10 

1. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków: 

1.1 budżetu Gminy Krzykosy przeznaczonych na realizację i obsługę zadań 

własnych Gminy 

1.2 budżetu państwa na realizację i obsługę zadań zleconych Gminie 

1.3 pozyskanych z innych źródeł w ramach realizowanych projektów 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka, zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych, jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej planem finansowym 

jednostki budżetowej tj. Ośrodka, sporządzany przez Kierownika i uchwalony przez 

Radę Gminy Krzykosy 

3. Ośrodek samodzielnie prowadzi obsługę finansowo – księgową zgodnie z 

ustawą o finansach publicznych i na zasadach przewidzianych w przepisach dla 

jednostek budżetowych 



Rozdział 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 11 

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego wydania. 
 


