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UCHW ALA NR XXVII163/16
RADY GMINY PUCHACZÓW

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.
446 z późno zm.) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885
z późnozm.) oraz art. 110 ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z
późnozm.) Rada Gminy Puchaczów uchwala, co następuje:

§ l. Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Puchaczowie nadaje się statut, w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/213/06 Rady Gminy Puchaczów z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puchaczów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Id: B88977EO-F9CD-4B l B-BBB6-C5ECE773A884. Podpisany Strona l



Załącznik do Uchwały Nr XXVl/163/16

Rady Gminy Puchaczów

z dnia 29 listopada 2016 r.

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCHACZOWIE

Rozdział l.
Postanowienia ogólne

§ l. 1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką budżetową,
utworzoną na podstawie Uchwały Nr 37/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 30 kwietnia 1990 roku.

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Puchaczowie przy ulicy Tysiąclecia 8, a terenem jego działania jest obszar
gminy Puchaczów.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w brzmieniu "Ośrodek Pomocy Społecznej
w Puchaczowie, ul. Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów".

4. Ośrodek działa na podstawie przepisów dotyczących jego działalności oraz postanowień statutu.

Rozdział 2.
Cel i zadania Ośrodka

§ 2. I. Celem dzialalności Ośrodka jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców,
przeciwdziałanie powstawaniu i rozwijaniu się procesów marginalizacji społecznej oraz
w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem.

2. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom i rodzinom w
celu przezwyciężenia trudnych sytuacj i życiowych,
w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, środki i uprawnienia.

3. Ośrodek realizuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie ustalonym
ustawami oraz innymi aktami prawnymi zgodnie z porozumieniami, umowami
i decyzjami właściwych organów.

4. Zadania Ośrodka określają przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy innych aktów prawnych.

5. Ośrodek realizuje także zadania przekazane do realizacji mocą uchwał Rady Gminy Puchaczów oraz na
podstawie upoważnień Wójta Gminy Puchaczów.

6. Ośrodek realizuje zadania w zakresie integracji społecznej poprzez prowadzenie dziennego domu pobytu
dla osób nieaktywnych zawodowo, powyżej 60 roku pod nazwą Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Bogdance.

których Ole są

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 3. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną realizującą w sposób zintegrowany ustawowe zadania Gminy
Puchaczów w zakresie pomocy społecznej.

2. W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie wyodrębnia się Dzienny
Domu "Senior - WIGOR" w Bogdance.

3. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

4. Zwierzchnikiem Kierownika jest Wójt Gminy Puchaczów.

5. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Puchaczów

6. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Puchaczów
oraz wydaje decyzje administracyjne w granicach zadań ustawowych na podstawie upoważnienia wydanego przez
Wójta Gminy Puchaczów.
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7. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów z zakresu prawa pracy w stosunku do osób w nim
zatrudnionych.

8. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich pracowników.

9. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej ustawy o
pracownikach samorządowych, Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze.

10. Szczegółowy zakres zadań, tryb pracy i organizację wewnętrzną Ośrodka określa Kierownik w
Regulaminie Organizacyjnym zatwierdzanym przez Wójta Gminy Puchaczów ..

11. Kierownik składa Radzie Gminy Puchaczów coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 4. I. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy
o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodkajest roczny plan finansowy.

§ 5. l. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe oraz wyposażenie.

2. Kierownik Ośrodka gospodaruje przekazanym i powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę
prawidłowe wykorzystanie.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 6. 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie uchwala Rada Gminy Puchaczów.

2. Zmian Statutu dokonuje Rada Gminy Puchaczów w trybie właściwym dlajego uchwalenia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Hucz
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