
Uchwała Nr XXI/154/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 marca 2004 roku

w sprawie: uchwalenia statutu OPS w Drezdenku. 

Na podstawie: art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych
(t.j.  z  2003r.  Dz.  U.  Nr  15  poz.  148,  z  póź.  zm.);  art.  18  ust.  2  pkt.  9  lit.  h  ustawy
z  dnia  08.03.1990r.  o  samorządzie  gminnym  (t.j.  z  2001r.  Dz.  U.  Nr  142,  poz.  1591
z póź. zm.); art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,
poz.  593);  art.  8 ust.  1 i  2 i  art.  9 ust.  2 ustawy z dnia 19.08.1994r.  o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z póź. zm.);  art. 3 pkt. 11 i art. 20 ust. 1, 3 i 4 ustawy
z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm. ).   

uchwala się:

 STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W DREZDENKU

I. Postanowienia ogólne.
§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku jest jednostką organizacyjną Gminy
Drezdenko utworzoną w celu realizowania zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 2

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 
1.1. Ośrodku  -  rozumie  się  przez  to  Ośrodek  Pomocy  Społecznej

w Drezdenku
1.2. ŚDS  -  rozumie  się  przez  to  Środowiskowy  Dom  Samopomocy

w Drezdenku 
1.3. Kierowniku  -  rozumie  się  przez  to  kierownika  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Drezdenku 
1.4. Użytkowniku ŚDS - rozumie się przez to osobę określoną w ustawie

z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz.  535  z  póź.  zm.)  korzystającą  z  Środowiskowego  Domu
Samopomocy.

§ 3
 Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową gminy Drezdenko, realizującą
zadania  w  zakresie  pomocy  społecznej,  ochrony  zdrowia  psychicznego
i świadczeń na rzecz rodziny.



§ 4
 

1. Organem założycielskim Ośrodka jest Rada Miejska w Drezdenku.
2. Ośrodek podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.
3. Organizację i tryb pracy Ośrodka ustala regulamin organizacyjny nadany

zarządzeniem kierownika Ośrodka.

§ 5
 
Siedzibą Ośrodka jest miasto Drezdenko. Obszarem działania: miasto i gmina
Drezdenko. 

II. Cele i zadania Ośrodka.

§ 6

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie  osobom i rodzinom, które uległy
wykluczeniu  społecznemu,  przezwyciężenie  trudnych  sytuacji  oraz  powrót
do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Celem pomocy społecznej jest
również  niwelowanie  oraz  zapobieganie  powstawaniu  nowych  patologii
społecznych. 
Zadaniem pomocy społecznej  jest  także zaspokojenie  podstawowych potrzeb
życiowych  osób  i  rodzin  oraz  umożliwienie  im  bytowania  w  warunkach
odpowiadających godności człowieka.   

§ 7

W wykonywaniu zadań Ośrodek współdziała z:
1. organami administracji rządowej i samorządowej
2. zakładami i placówkami służby zdrowia
3. instytucjami i organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi,

przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi.

III. Organizacja Ośrodka.
§ 8

1. Pracą Ośrodka kieruje kierownik.
2. Kierownika  zatrudnia  i  zwalnia  Burmistrz  Miasta  i  Gminy

Drezdenko.
3. Kierownik  jest  odpowiedzialny  za  realizację  zadań  Ośrodka

oraz za gospodarkę finansową tej jednostki.



4. Pracowników zatrudnia i zwalnia kierownik.

§ 9
 

1. W skład Ośrodka wchodzą:

1.1. Dział Pomocy Społecznej, który realizuje zadania z zakresu ustawy
o pomocy społecznej oraz inne niekonwencjonalne formy pomocy.

1.2. Dział  Świadczeń  Rodzinnych,  który  realizuje  zadania  z  zakresu
świadczeń  rodzinnych  w  formie  zasiłków  rodzinnych  z  dodatkami
oraz świadczeń opiekuńczych.

1.3. Środowiskowy  Dom  Samopomocy,  którego  celem  jest
wyrównywanie  szans  osób  niepełnosprawnych  intelektualnie
i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. 

1.4. Klub Seniora „Drzeń” – jest  realizatorem zadań mających na celu
pobudzenie  aktywności  fizycznej,  psychicznej  i  społecznej  osób
starszych.

2. Szczegółowy zakres  działań  poszczególnych  komórek  organizacyjnych
ośrodka określa regulamin, o którym mowa  w § 4 ust. 3.

§ 10

Oświadczenie  woli  w  imieniu  Ośrodka  w  zakresie  zarządu  mieniem
lub  czynności  prawnych  mogących  spowodować  powstanie  zobowiązań
pieniężnych  składa  jednoosobowo  kierownik  na  podstawie  pełnomocnictwa
udzielonego przez Burmistrza.

IV. Postanowienia  szczególne i końcowe.

§ 11

Ośrodek używa pieczęci podłużnych o brzmieniu:
1. „Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Marszałkowska 18
66 - 530 Drezdenko
tel. 762 16 51” 

2. „OPS Klub Seniora Drzeń”
aleja Piastów 1
66- 530 Drezdenko 
tel. 762 95 13

3. „OPS Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Marszałkowska 18
66-530 Drezdenko 
tel. 762 15 17”. 



§ 12

Tracą  moc:  uchwała  nr  VI/33/94  Rady  Miejskiej  w  Drezdenku  z  dnia
22  listopada  1994r.  w  sprawie:  powołania  Ośrodka  Opieki  Społecznej
w Drezdenku; uchwała nr XLIII/287/98 Rady Miejskiej  w Drezdenku z dnia
26  maja  1998r.  w sprawie:  zmiany w statucie  Ośrodka  Pomocy Społecznej;
uchwała nr XLIII/288/98 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 maja 1998r.
w  sprawie:  uchwalenia  statutu  Środowiskowego  Domu  Samopomocy;
uchwała  Nr  XLIV/300/98  Rady  Miejskiej  w  Drezdenku  z  dnia  16  czerwca
1998r.  w  sprawie  zmiany  w  statucie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej;  uchwała
Nr  XXXIII/271/2001 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2001r.
w  sprawie:  zmiany  w  statucie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej;  uchwała
nr  XLVII/376/02  Rady  Miejskiej  w  Drezdenku  z  dnia  24  września  2002r.
w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 13

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

§ 14

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  01.05.2004r.  i  podlega  publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński



U Z A S A D N I E N I E

Na mocy art. 143 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ustawodawca
wprowadził  daleko  idące  zmiany w  ustawie  z  dnia  28  listopada  2003r.  o  świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).
Art.  20  ust.  3  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  daje  Burmistrzowi,  jako  organowi
właściwemu  możliwość  upoważnienia  m.in.  kierownika  ośrodka  pomocy  społecznej  do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych
sprawach decyzji.

W przypadku upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej, w ośrodku tym
tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych. Realizacja świadczeń
rodzinnych  nie  może  powodować  nieprawidłowości  w  wykonywaniu  zadań  pomocy
społecznej,  a  także  nie  może  naruszać  norm  zatrudnienia  pracowników  socjalnych
określonych w przepisach o pomocy społecznej. ( art. 20 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy )


