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Rady Miejskiej w Kłodzku

z dniaŻ8 kwietnia Ż016 r.

STATUT osRoDKA PoMoCY SPoŁECZNEJ w KŁoDzKU
Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

$ 1. 1. ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku' zwany w dalszej części niniejszego Statutu ośrodkiem jest
jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kłodzko, nie posiadając osobowości prawnej i działającą w formie
jednostki budŹetowej.

2. Siedziba ośrodka mieści się w Kłodzku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego Żd.

3. obszar działalności ośrodka obejmuje teren miasta Kłodzka.

4. Nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Kłodzka.

5. ośrodek jako jednostka budzetowa jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawapracy

6. ośrodek moŻeużrywaÓ namvy skróconej oPS.

7. ośrodek uĘwapieczęci podłuznej zpełnym brzmieniem nazv\y i adresem siedziby.

$ 2. ośrodek realizuje swoje zadania na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz niniejszego
Statutu.

Rozdzial2.
Cele i zadania ośrodka

$3.Celem działania ośrodka jest organizacja i wykonywanie zadań własnych i zleconych gminie zza\łesu
pomocy społecznej'

$4.ośrodek prowadzi działwia mające na celu zaspokojenie potrzeb zyciowych i wspieranie osób irodzin
znajdujących się w trudnych sytuacjach zyciowych, motywowanie ich do wykorzystywania własnych mozliwości
ortz współuczestnictwa w rorwiązywaniu swoich problemów, a takŻe organizuje działania profilaktyczle
skierowane do osób i rodzin zagroŻonych dysfunkcją lub wykluczeniem społecznym.

1' ośrodek realizuj e zadania z zakresu:

1) pomocy społecznej,

2) św iadczen rodzinnych,

_}) Świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4 ) prowadzenia postępowań wobec dłuzników alimentacyjnych,

5) zasiłków dla opiekunów,

6) świadczeń wychowawczych,

7) KaĄ Duzej Rodziny,

B) wspieraniarodziny i pieczy zastępczej,

9) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

1 0) przeciwd ziałania alkohol izmowi i narkomani i,

1 1) ochrona zdrowia psychicznego,

1 2) lb ezpieczeń społe cznych'

1 3) ubezpieczeń zdrowotnych,

14) rea|izacji programów Systemowych i innych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
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15) ustalania uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych'

16}współtworzenia i koordynowaniarea|izacji gminnej strategii rorwiązywania problemów społecznych,

17) realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznych,

l8) współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy'

l9)realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznatlia potrzeb gminy miejskiej
Kłodzko, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

Ż0) realizacji innych zadan w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie udzielonych uprawnień lub
pełnomocnictw.

$ 5. ośrodek rca|izując zadania statutowe, moŻe przyjmować dary w postaci rzeczowej i przekazywaó je
osobom potrzebującym.

$ 6.W zakręsie reaLizacji celów i zadań pomocy społecznej ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
współpracuj e z organizacjami społecznymi i pozarządov,rymi, kościołami, zvviązkami wyznaniowymi, osobami
fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Organizacja

$ 7. 1' ośrodkiem kieruje Dyrektor, który opowiada za całokształt funkcjonowania jednostki i reprezentuje go

nazewnąttz'

2. Czynnośct z zakesu prawa pracy w stosunku do Dyrektora ośrodka wykonuje Burmistrz Miasta Kłodzka.

3. ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

4. Dyrektor jest przełozonym słuzbowym wszystkich zatrudnionych w ośrodku pracowników i wykonuje
w stosunku do nich wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy'

5. Pracownicy oŚrodka są pracownikami samorządowymi.

6.Szczegołową strukturę organizacyjną, wewnętrzny podzial zadańi odpowiedzialnośó pracowników okreŚla
Regulamin Organizacyj ny.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

$ 8. Majątek ośrodka stanowi własność Gminy Miejskiej Kłodzko.

$ 9. 1. ośrodek jest jednostką budzetową gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy
o flnansach publicznych.

2. Gospodarka finansowa ośrodka prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy obejmujący dochody
i wydatki budzetu.

3. W planie finansowym ośrodka mogą byó dokonywane w ciągu roku zmiany,w zaleŻności od nałozonych
zadan.

4. ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

s 10. 1. Wydatki na realizację zadanzleconych z zabesu administracji rządowej zapewnia budzet Państwa'

2. Wydatki na realizację zadań własnych pokrywane są ze środków budzetu Gminy Miejskiej Kłodzko
i budzetu Państwa.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

$ L1. Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia'
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia Ż009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz.IJ. z Ż013 r. poz. 885 ze zm.) ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka budżetowa
działa na podstawie statutu określającego jego nazwę) siedzibę i przedmiot ośrodek Pomocy
Społecznej w Kłodzku działa na podstawie statutu nadanego uchwałą NrLl4I7lŻ006 Rady
Miejskiej Kłodzko z dnia Ż7 k'wtetnia Ż006 r. oraz zmianami w sprawie nadania statutu ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłodzku ' Z dniem 1 kwietnia Ż016 t' weszĘ w życie przepisy ustawy z dnia
1 l lutego Ż016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.l95). ośrodęk
Pomocy Społecznej w Kłodzku został zarządzeniem Burmistrza Miasta Kłodzka wznaczony jako
jednostka prowadząca postępowania w sprawach o świadczęnie wychowawcze i wydawanię
decyzji w Ęch sprawach. W związku z tym konięczne jest wprowadzenie powyższych zadań do

statutu ośrodka' Biorąc równiez pod uwagę fakt, iŻ statut ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku
był jń zmieniany dwukrotnie , zasadnejest wprowadzenie nowego ujednoliconego statutu ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłodzku.

Mając na uwadze povłyższe podjecie uchwaĘ w sprawie wprowadzenia statutu ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłodzku jest uzasadnione'
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