UCHWAŁA NR XVIII/200/16
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie 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. 2016
r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
2016 r., poz. 930 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w brzmieniu stanowiącym załącznik
do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr VI/46/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie
nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie i uchwała XV/137/12 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/200/16
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 listopada 2016 r.
STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE
Rozdział 1.
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwany dalej "Ośrodkiem" działa w szczególności na
podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870);
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r. poz. 1390);
5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn.
zm.);
6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r.
poz. 169 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn.
zm.);
8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 575 z późn. zm.);
9) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);
11) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r.
poz.162);
12) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);
13) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.
195 z późn. zm.);
14) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);
15) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn.
zm.);
16) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546
z późn. zm.);
17) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.);
18) niniejszego Statutu.
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Rozdział 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kościan działającą w formie jednostki
budżetowej.
§ 3. Terenem działania Ośrodka jest miasto Kościan.
§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1.
Rozdział 3.
CELE I ZADANIA OŚRODKA
§ 5. Celem działania Ośrodka jest w szczególności:
1) systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom, w szczególności
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie pokonać
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
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.
§ 6. Ośrodek realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej, a także zadania
przekazane do realizacji przez organy Gminy Miejskiej Kościan.
§ 7. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
2) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
3) realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
4) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
5) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
6) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom
i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz
inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań
profilaktycznych;
7) pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
osób i rodzin;
8) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami;
9) przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych;
10) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
11) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
12) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;
13) organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
14) organizowanie różnych form pomocy stacjonarnej i instytucjonalnej;
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15) realizacja zadań wskazanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej i zespołu doradztwa rodzinnego;
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 zagrożonych społecznym wykluczeniem;
19) aktywizacja społeczności lokalnych poprzez budowę wolontariatu dla wsparcia działań
pomocowych;
20) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów;
21) ustalanie i wypłacanie dodatków energetycznych;
22) ustalanie i wypłacanie stypendiów szkolnych oraz zasiłku szkolnego;
23) ustalanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego.
§ 8. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie Kościana i gmin ościennych - instytucjami,
organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji
zadań z zakresu pomocy społecznej i innych zadań przekazanych do realizacji przez uprawnione organy.
Rozdział 4.
ORGANIZACJA OŚRODKA
§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz dyrektor, który odpowiada także za działalność
Ośrodka oraz prawidłową realizację powierzonych zadań.
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Kościana.
§ 10. Dyrektor Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
§ 11. 1. Dyrektor Ośrodka kieruje jednoosobowo działalnością Ośrodka.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest dyrektor Ośrodka
w granicach udzielonego przez Burmistrza Miasta Kościana pełnomocnictwa.
3. Dyrektor Ośrodka w granicach udzielonego pełnomocnictwa zaciąga zobowiązania do wysokości
kwot określonych planem finansowym.
4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12. 1. Dyrektor Ośrodka wykonuje swoje obowiązki przy pomocy zastępcy i głównego księgowego.
2. Zastępcę i głównego księgowego zatrudnia i zwalnia dyrektor Ośrodka.
3. Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności zastępcy, głównego księgowego i kadry
kierowniczej ustala dyrektor Ośrodka.
§ 13. Strukturę organizacyjną, podział czynności i odpowiedzialności zatrudnionych pracowników
określa dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka.
Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 14. 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o finansach
publicznych.
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2. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy
Miejskiej Kościan i środków budżetu państwa w przypadku dofinansowania zadań własnych oraz
w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.
§ 15. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na okres roku
budżetowego.
§ 16. 1. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
2. Ośrodek prowadzi własną obsługę finansowo - księgową i sporządza sprawozdania w oparciu
o obowiązujące przepisy prawne.
§ 17. 1. Ośrodek prowadzi działalność statutową w oparciu o powierzone mienie Gminy Miejskiej
Kościan oraz środki finansowe przekazywane z budżetu gminy.
2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem oraz zapewnia jego ochronę i należyte korzystanie
z niego.
Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18. 1. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
Statutu.
2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Kościana.
§ 19. Zmiany w Statucie są dokonywane przez Radę Miejską Kościana.
§ 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy
o pomocy społecznej, akty wykonawcze do niej oraz inne przepisy prawa.
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