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Poz. 1018
UCHWAŁA NR XXII/133/2020
RADY MIASTA DĘBLIN
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019r. poz. 506, ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych(Dz.U. z 2019r. poz.869, ze zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2019r. poz.1507, ze zm.) Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta w Dęblinie Nr XVIII/115/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Maciej Krygrowski
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Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr XXII/133/2020
Rady Miasta Dęblin z dnia 30.01.2020 r
w sprawie uchwalenia Statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie.

STATUT
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dęblinie

Podstawa prawna
§1
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie, zwany dalej „Ośrodkiem” został powołany na
mocy Uchwały nr X/47/90 Miejskiej Rady Narodowej w Dęblinie z dnia 14 marca 1990r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie.
§2
Ośrodek

działa

na

podstawie

obowiązujących

przepisów

prawa:

1) ustawy
z
dnia
8
marca
1990r.
o
samorządzie
gminnym
(Dz.U.2019r., poz. 506 , ze zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.2019r., poz. 869 ze zm.);
3) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U.2020r., poz. 23),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U.2019r., poz.1282);
5) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.2018r., poz. 2096 ze zm.);
6) ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U.2019r., poz. 1438 ze zm.);
7) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz.U.2019r., poz. 1507 ze zm.);
8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019 r., poz. 1373 ze zm.),
9) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U.2019r., poz. 300 ze zm. );
10) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U.2015r., poz. 1390 ze zm.),
11) ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U.2019r., poz. 1111 ze zm.);
12) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019r., poz. 2277, ze zm.);
13) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2018r.,
poz.1878 ze zm.);

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

–3–

Poz. 1018

14) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U.2018r., poz. 2220 ze zm.);
15) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U.2019r., poz.670 ze zm.);
16) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz.U.2019r., poz. 2407 ze zm.);
17) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
(Dz.U.2019r., poz. 473 ze zm.)
18) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2019r., poz. 1390 ze
zm.);
19) programów rządowych min.: w sprawie ustanowienia rządowego programu
"Dobry start”, w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, program operacyjny pomoc
żywnościowa 2014-2020:
20) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
21) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności;
22) niniejszego statutu.

Postanowienia ogólne
§3
1. Ośrodek jest wyodrębnioną, jednostką budżetową Miasta Dęblin, utworzoną dla
realizacji zadań pomocy społecznej.
2. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: „ Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie:.
3. Ośrodek może posługiwać się skróconą nazwą: „ OPS w Dęblinie”.
4. Obszarem działania Ośrodka jest teren Miasta Dęblin.
5. Siedziba Ośrodka mieści się w Dęblinie przy ul. Rynek 12.

Cele i zadania Ośrodka
§4
Celem działania Ośrodka jest umożliwienie mieszkańcom Dęblina przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości.
§5
Ośrodek realizuje zadania określone w obowiązujących przepisach prawa w tym:
1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowych;
2) przyznawanie pomocy w formie rzeczowej, instytucjonalnej i usług;
3) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny;
4) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione;
5) przyznawanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
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6)
7)
8)
9)

prowadzenie pracy socjalnej;
sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
udzielanie pomocy i wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo wychowawczych;
10) realizacja programów i projektów odpowiadających na potrzeby społeczne w mieście
Dęblin;
11) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
12) inne zadania wynikające z rządowych programów.
§6
Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje w szczególności z:
1) organami administracji rządowej;
2) organami samorządowymi;
3) policją;
4) sądami powszechnymi;
5) placówkami oświatowymi;
6) kościołem katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi;
7) zakładami pracy;
8) instytucjami ochrony zdrowia;
9) fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi oraz innymi osobami prawnymi
i instytucjami, które prowadzą działalność w obszarze pomocy społecznej.

Organizacja i zarządzanie
§7
1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Dęblin.
2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz działając jednoosobowo,
zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Dęblin.
3. Dyrektor jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, zarządza
jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem OPS.
4. Dyrektor jest odpowiedzialny za właściwą organizację pracy Ośrodka, jego sprawne
działanie, kontrolę realizacji zadań oraz określenie kierunków działania
i rozwoju OPS.
5. Dyrektor Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, zawiera
z nimi umowy o pracę i dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy
reprezentując Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest pracodawcą zatrudnionych
w nim pracowników.
§8
1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez
Dyrektora Ośrodka.
2. Regulamin określa wewnętrzną strukturę organizacyjną z uwzględnieniem wykazu
stanowisk pracy.
3. Liczbę i rodzaj stanowisk pracy w Ośrodku ustala Dyrektor w ramach planu
finansowego zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta.
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§9
Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności
Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej na terenie miasta
Dęblin.

Gospodarka finansowa
§ 10
1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Miasta Dęblin i prowadzi
gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący
dochody i wydatki – zgodnie z uchwałą budżetową Miasta Dęblin.
3. Ośrodek
samodzielnie
prowadzi
obsługę
finansowo-księgową
zgodnie
z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość
finansową.
4. Ośrodek zatrudnia Głównego Księgowego, zapewniającego obsługę finansową.

Postanowienia końcowe
§ 11
Zmiany do niniejszego statutu mogą być dokonane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

