
UCHWAŁA NR XLIII/348/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. 
U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku w brzmieniu ustalonym w załączniku 
do niniejszej uchwały stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Tracą moc: uchwała nr XXI/154/04 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 marca 2004r. 
oraz uchwała nr L/422/06 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 czerwca 2006r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W DREZDENKU 
 

I. Postanowienia ogólne. 

 

Ośrodek pomocy Społecznej działa w szczególności na podstawie: 

 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.  

poz. 594 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., 

poz. 182 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 

 z późn.  zm.), 

 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r.,  

Nr 139, poz. 992 z późn.zm), 

 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

( Dz. U. z 2012r.,  poz. 1228 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r.  

Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 

223, poz. 1458 z późn.zm.), 

 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013r., poz. 966 

z późn. zm.),  

 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn.zm.),  

 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

( Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz 124) 

 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U z 2005r. 

Nr 180 poz 1493 z późn.zm.), 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 

 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r., poz. 788 z późn. 

zm.). 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 

 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 

205, poz. 1585 z późn. zm.). 

 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 

2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). 

 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.). 

 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. 

poz. 674 z późn. zm.). 

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/348/2013
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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.). 

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  

poz. 267 z późn. zm.). 

 niniejszego Statutu. 

 

§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: 

a) Ośrodku – rozumie się przez to Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku, 

b) ŚDS – rozumie się przez to Środowiskowy Dom Samopomocy w Drezdenku, 

c) Kierowniku – rozumie się przez to kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Drezdenku, 

d) Uczestniku ŚDS – rozumie się przez to osobę określoną w ustawie z dnia  

19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego 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 Drezdenka. 

3. Organizację i tryb pracy Ośrodka ustala regulamin organizacyjny nadany 

zarządzeniem kierownika Ośrodka.  

4. Ośrodek używa skrótu o następującej treści: OPS. 

 

§5 

Siedzibą Ośrodka jest miasto Drezdenko.  Obszarem działania miasto i gmina Drezdenko. 

 

 

II. Cele i zadania Ośrodka. 

 

§6 

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienia 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 Ośrodka współdziała z : 

 organami administracji rządowej i samorządowej, 
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 zakładami i placówkami służby zdrowia, 

 instytucjami i organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, 

przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi.  

 

 

 

III. Organizacja Ośrodka. 

 

§8 

1. Praca 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. Kierownik Ośrodka wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Głównego Księgowego, 

Zastępcy Kierownika oraz koordynatora w Środowiskowym Domu Samopomocy. 
5. W razie nieobecności Kierownika obowiązki przejmuje Zastępca w zakresie przewidzianym w 

upoważnieniach bądź pracownik ośrodka upoważniony przez Burmistrza Drezdenka. 
6. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik.  

 

§9 

W skład Ośrodka wchodzą.: 

1. Dział Świadczeń Pomocy Społecznej, który realizuje zadania z zakresu ustawy  

o pomocy społecznej. 

2. Dział Świadczeń Rodzinnych, który realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych 

w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych oraz ustawy o 

pomocy osobom uprawionym do alimentów. 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy, którego celem jest wyrównywanie szans osób 

niepełnosprawnych intelektualnie i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. 

4. Klub Seniora „Drzeń”, jest realizatorem zadań mających na celu pobudzenie 

aktywności fizycznej, psychicznej i społecznej osób starszych. 

5. Księgowość i obsługa,  współpraca z jednostkami realizującymi zadania z zakresu 

pomocy społecznej w zakresie budżetu tych jednostek,  

6. Zespół ds. asysty rodzinnej realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym,  

7. Dział Dodatków Mieszkaniowych realizuje zadania wynikające z ustawy  

o dodatkach mieszkaniowych,  

8. Zespół ds. obsługi i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, 

9. Zespół ds. obsługi merytorycznej oraz prowadzenie całości dokumentacji Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 

 

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.  
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IV. Postanowienia szczególne i końcowe. 

 

§11 

 

Ośrodek używa pieczęci podłużnych o brzmieniu: 

1. „Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Marszałkowska 18 

66-530 Drezdenko 

Te./fax. (0-95) 762 16 51” 

2. „Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Klub Seniora Drzeń 

aleja Piastów 1 

66-530 Drezdenko 

Tel. (0-95) 762 95 13” 

3. „OPS Środowiskowy Dom Samopomocy  

ul. Marszałkowska 18 

66-530 Drezdenko 

Tel. (0-95) 762 15 17” 

 
Ośrodek działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Miejską w Drezdenku. 

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu. 
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Uzasadnienie

Z uwagi na powierzenie nowych zadań ośrodkowi pomocy społecznej oraz zmiany ustaw wprowadza się 
znowelizowany statut. 

Podstawa prawna: 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 
z późn. zm.), 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r.,poz. 182 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 
z późn.  zm.), 

ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r.,  Nr 139,poz. 992 z późn.zm), 

ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
( Dz. U. z 2012r.,  poz. 1228 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. 
Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458 
z późn.zm.), 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. 
z 2012r. poz. 1356 z późn.zm.), 

ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
( Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz 124), 

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U 
z 2005r. Nr 180 poz 1493 z późn.zm.), 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r., poz. 788 
z późn. zm.), 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 
z późn. zm.), 

ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 
z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.), 

ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 
z późn. zm.).
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