
Uchwała Nr XI/61/07 
Rady Gminy Branice 

z dnia 18 września 2007 r. 
 
 

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit “h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                   
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 18 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku        
o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) 
 
 

Rada Gminy Branice 
uchwala co następuje: 

 
 

§ 1 
Uchwala Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach o następującym brzmieniu : 
 
 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANICACH 
 
 

ROZDZIAŁ I  
Postanowienia ogólne  

 
§ 2 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach nazwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną 
jednostką organizacyjną i budŜetową utworzoną na podstawie uchwały Gminnej Rady 
Narodowej w Branicach Nr 10/41/90 z dnia 27 lutego 1990 r. Niniejszy Statut określa jego 
zadania, organizacyjną strukturę i sposób działania. 

2. Ośrodek został powołany do realizacji zadań pomocy społecznej na terenie Gminy Branice. 
3. Siedzibą ośrodka jest miejscowość Branice. 

 
§ 3 

Ośrodek działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 64, 

poz. 593 z późniejszymi zmianami ), 
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 1990 r. Nr 142, 

poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami ), 
3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104    

z późniejszymi zmianami ), 
4. Uchwały Rady Narodowej Gminy Branice Nr 10/41/90 z dnia 27 lutego 1990 r., 
5. Postanowień niniejszego Statutu, 
6. Innych właściwych aktów prawnych. 

ROZDZIAŁ II 
Zadania Ośrodka 

 
§ 4 

1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne gminy, zadania 
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zlecone i powierzone gminie na podstawie ustaw oraz zadania przyjęte do realizacji na 
podstawie porozumień. 

2. Ośrodek realizuje takŜe inne zadania przekazane do realizacji Ośrodkowi mocą odrębnych 
ustaw. 

3. Celem działalności Ośrodka jest pomoc w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb Ŝyciowych, 
zapobieganie powstawaniu oraz umoŜliwienie przezwycięŜenia trudnych sytuacji Ŝyciowych 
osób i rodzin, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i środki; 
moŜliwości i uprawnienia realizowane przez : 

 1) rozpoznanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej, 
 2) planowanie i bilansowanie rozpoznanych potrzeb, 
 3) kompensację rozpoznanych potrzeb poprzez: 

a) przyznawanie i realizację świadczeń pienięŜnych i niepienięŜnych przewidzianych 
przepisami prawa,  

b) tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów 
pomocy społecznej, 

c) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową pracowników socjalnych 
kierowaną na pomoc osobom i rodzinom. 

 4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych. 
4. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi  

i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, 
pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej. 

 
ROZDZIAŁ III 

Organizacja pracy Ośrodka 
 

§ 5 
Organizację Ośrodka określa Regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Ośrodka             
w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Branice. 

§ 6 
Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka. 

 
§ 7 

Kierownika Ośrodka zatrudnia Wójt Gminy Branice. 

 
§ 8 

Kierownik Ośrodka zatrudnia pracowników i jest ich zwierzchnikiem słuŜbowym. 

 
§ 9 

1. Kierownik Ośrodka załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej na 
podstawie upowaŜnienia Wójta Gminy Branice i upowaŜnień ustawowych. 

2. Zadania i organizację pracy Ośrodka określa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
w regulaminie organizacyjnym. 

ROZDZIAŁ IV  
Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka 

 
§ 10 

Ośrodek prowadzi działalność finansową według zasad określonych w ustawie o finansach 
publicznych dla jednostek budŜetowych oraz w ustawie o rachunkowości. 
 

§ 11 
1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowo-rzeczowy i budŜet przyjęty 
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przez Radę Gminy Branice. 
2. Plany finansowe Ośrodka są opracowywane przez Kierownika Ośrodka. 

 
§ 12 

1. Działalność Ośrodka w zakresie zadań własnych gminy finansowana jest z budŜetu gminy. 
2. Środki finansowe na realizację zadań zleconych i powierzonych pochodzą z budŜetu państwa,           

a środki na realizację zadań wykonywanych przez Ośrodek na podstawie porozumień pochodzą 
z budŜetów tych jednostek, z którymi zawarto porozumienia. 

 
§ 13 

Ośrodek posiada rachunki bankowe tworzone na zasadach określonych dla jednostek budŜetowych. 
 

§ 14 
1. Majątek Ośrodka stanowi mienie Gminy Branice. 
2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i naleŜyte wykorzystanie. 
3. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem 

Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania. 
 

§ 15 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
 

§ 16 
Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVII/129/01 Rady Gminy 
Branice z dnia 27 lutego 2001 r. 

§ 17 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


