Uchwała nr XV/137/12
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 10 maja 2012 r.

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art.
110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009, Nr 175, poz.
1362 ze zmianami) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie stanowiącym załącznik do
uchwały nr VI/46/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 8 marca 2007r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności
na podstawie:
1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362 ze zmianami).
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
ze zmianami)
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami)
4. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 ze zmianami)
5. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
139, poz. 992 ze zmianami)
6. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.
U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami)

7. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.
734 ze zmianami)
8. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zmianami)
9. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami)
10. Niniejszego Statutu”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5
Celem działania Ośrodka jest w szczególności
1. systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, której nie są w stanie samodzielnie
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości,
2. podejmowanie działań zmierzających do usamodzielniania się osób i rodzin, oraz
wspieranie i wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez
pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie ich na rozwiązywanie
problemów oraz rozwój,
3. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej i inną pomoc.”;

3) W § 7 dodaje się ust 16, 17 ,18, 19 w brzmieniu:
„16. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz zapewnienie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.
17. Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz
wydawania w tych sprawach decyzji.
18. Podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację
społeczności lokalnych, w szczególności zagroŜonych społecznym wykluczeniem.
19. Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez budowę wolontariatu dla wsparcia
działań pomocowych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana i Dyrektorowi
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz

