
UCHWAŁA NR VIII/85/19
RADY GMINY BRANICE

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Branicach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t .j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 2 i 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Branicach, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XI/61/07 Rady Gminy Branice z dnia 18 września 2007 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca  Rady 
Gminy Branice

Bogusława Dyląg
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Załącznik do uchwały Nr VIII/85/19

Rady Gminy Branice

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą 
osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy Branice.

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Gminie – rozumie się przez to Gminę  Branice ,

2) Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Branice,

3) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Branice,

4) Ośrodku – rozumie się przez to Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach,

5) Kierowniku – rozumie się przez to Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.

§ 3. Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa a w szczególności:

1) Ustawy o pomocy społecznej;

2) Ustawy o samorządzie gminnym;

3) Ustawy o pracownikach samorządowych:

4) Ustawy o finansach publicznych;

5) Ustawy o rachunkowości;

6) Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;

7) Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8) Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

9) Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

10) Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

11) Ustawy o systemie oświaty;

12) Ustawy o dodatkach mieszkaniowych;

13) Ustawy Prawo energetyczne;

14) Ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

15) Ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

16) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

17) Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

18) Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

19) Ustawy o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego;

20) Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

21) Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

22) Ustawy o świadczeniach rodzinnych;
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23) Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

24) Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

25) Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

26) Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i Rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start";

27) Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

28) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

29) Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

30) Uchwały Rady Narodowej Gminy Branice Nr X/41/90 z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach;

31) programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu państwa w celu pozyskania środków 
pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych w obszarze polityki społecznej;

32) Niniejszego statutu, regulaminów oraz innych aktów prawnych o ile wynikają z nich obowiązki dla 
Ośrodka.

§ 4. 1. Ośrodek ma swoją siedzibę w Branicach, ul. Główna 61.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Branice.

Rozdział 2.
Zadania i cele Ośrodka

§ 5. 1. Ośrodek jest bezpośrednim realizatorem zadań własnych gminy, zadań własnych gminy 
o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową, określonych 
w przepisach obowiązującego prawa - głównie w ustawie o pomocy społecznej. Dodatkowo zobowiązany jest 
do realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy (m.in. tworzenie i realizacja programów 
osłonowych), bądź z rządowych programów pomocy społecznej, bądź z porozumień z organami administracji 
rządowej, lub innych ustaw, w tym - w szczególności - z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci, wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustalania i wypłaty zasiłków dla 
opiekunów, realizacji rządowego programu „Dobry start”, pomocy materialnej dla uczniów, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i zatrudnienia socjalnego.

2. Celem strategicznym działalności Ośrodka jest wspieranie mieszkańców gminy, skutkujące poprawą 
jakości ich życia oraz zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, z kolei celami pomocniczymi – 
adekwatnie do obszarów obsługiwanych przez Ośrodek – są:

a) w obszarze pomocy społecznej -  umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

b) w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej -  przywracanie rodzinom - przeżywającym trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - zdolności do wypełniania tych funkcji;

c) w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ograniczenie skali oraz następstw zjawiska  przemocy 
w rodzinie;

d) w obszarze wynikającym z innych ustaw i rozporządzeń w szczególności takich jak: o świadczeniach 
rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o realizacji 
rządowego programu „Dobry start” o dodatkach mieszkaniowych, o systemie oświaty oraz prawo 
energetyczne  - ochronę poziomu życia osób i rodzin, poprzez zapewnienie odpowiednich środków;

e) w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej – odbudowywanie i podtrzymywanie w osobach 
zagrożonych wykluczeniem społecznym umiejętności uczestnictwa w społeczności lokalnej a także pełnienia 
przez nie określonych ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu.

3. W zakresie realizacji celów i zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami 
wyznaniowymi, zakładami opieki zdrowotnej, fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi                       
i prawnymi.
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Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik.

2. Kierownika zatrudnia na podstawie umowy o pracę i zwalnia Wójt, który jednocześnie jest jego 
służbowym zwierzchnikiem.

3. Kierownik  działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Radę  
lub Wójta.

4. Organizację wewnętrzną Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach w formie regulaminu 
organizacyjnego ustala Kierownik w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Branice.

5. Kierownik posiada uprawnienia do wydawania zarządzeń wewnętrznych regulujących wszystkie     
istotne sprawy związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji zadań Ośrodka.

§ 7. 1. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.

2. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka zawiera i rozwiązuje Kierownik.

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

§ 8. 1. Kierownik wydaje postanowienia i decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej należących do właściwości gminy, na podstawie upoważnień Rady lub Wójta.

2. Upoważnienia, o których mowa wyżej, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika, 
o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy obowiązującego prawa.

§ 9. Ośrodek zapewnia obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych 
w ustawie o finansach publicznych i dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym podstawowym oraz - 
adekwatnie do potrzeb - rachunkami pomocniczymi.

§ 11. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki 
określone i przyjęte w budżecie Gminy.

2. Plan finansowy określany jest na każdy rok budżetowy.

§ 12. 1. Obsługę finansową Ośrodka prowadzi Główna Księgowa, która odpowiada za realizację zadań 
przed Kierownikiem Ośrodka.

2. Za prawidłowość wykorzystania środków finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach 
odpowiada Kierownik.

3. Kontrolę nad prawidłową gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Skarbnik Gminy Branice.

§ 13. Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych oraz z innych 
tytułów określonych przepisami prawa, które każdorazowo odprowadza na rachunek dochodów Gminy.

§ 14. 1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek dla 
prowadzenia działalności.

2. Ośrodek może administrować przekazanym mu majątkiem Gminy, Skarbu Państwa lub innych osób 
fizycznych i prawnych, w tym przekazanym na podstawie decyzji o trwałym zarządzie, umów użyczenia, 
najmu lub dzierżawy w celu realizacji zadań.

3. W celu prawidłowego zarządzania przekazanym majątkiem Ośrodek:

a) prowadzi właściwą ewidencję,

b) przeprowadza okresową inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) dokonuje okresowych odpisów umorzeniowych.
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 15. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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UZASADNIENIE

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Branicach

Zadania i organizację wewnętrzną Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach określa Statut

uchwalony uchwałą nr XI/61/07 Rady Gminy Branice z dnia 18 września 2007 r., który w chwili

obecnej wymaga dostosowania dokumentu do ciągle zmieniających się przepisów prawa, a tym

samym nowych zadań realizowanych przez OPS.

Podjęcie przez Radę Gminy uchwały ureguluje w sposób kompleksowy działalność Ośrodka

Pomocy Społecznej w Branicach w związku z nowymi zadaniami.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego

w szczególności nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Statut jest podstawą działania gminnej

jednostki budżetowej, jaką jest Ośrodek Pomocy Społecznej i winien on zawierać wszystkie

elementy wymienione w tym przepisie. Statut powinien swym zakresem przedmiotowym

odpowiadać treści art. art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przedstawione w obecnym

statucie zapisy są nieprecyzyjne i wymagają domniemania jakie zadania są realizowane przez

jednostkę. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, że działania Ośrodka Pomocy Społecznej są

skierowane w głównej mierze na niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w

trudnej sytuacji życiowej, zatem zasadnym jest, aby obywatele mogli zweryfikować, jakie zadania

spoczywają na określonej jednostce organizacyjnej gminy.
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