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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLIII/.../2022 

RADY GMINY W OBRAZOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 18, art. 110 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn.zm.) oraz 
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461); Rada Gminy w Obrazowie uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie zmieniona Uchwałą Nr XX/133/2020 Rady 
Gminy w Obrazowie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XLIII/…/2022 

Rady Gminy w Obrazowie 

z dnia 7 września 2022 r. 

 

STATUT 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W OBRAZOWIE 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką 

organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka 

budżetowa Gminy Obrazów.  

2. Statut określa cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej.  

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Obrazów.  

 

§ 2 

1. Ośrodek prowadzi swoją działalność, na podstawie niniejszego statutu i obowiązującego prawa, 

w szczególności w oparciu o następujące akty prawne:  

1) Uchwały Nr IX/30/90 Gminnej Rady Narodowej w Obrazowie z dnia 18 marca 1990 r. 

w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie, 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

4) ustawy z dnia 28 listopada2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  

5) ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

6) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,  

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

publicznych,  

10) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi,  

11)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,  

12)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

oraz innych właściwych aktów prawnych.  

 

2. Ośrodek może realizować zadania wynikające z innych ustaw na podstawie stosownych upoważnień 

Wójta lub Rady Gminy Obrazów oraz zadania wynikające z rządowych programów pomocy 

społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.  

 

 

Rozdział II 

Nazwa, siedziba i obszar działania Ośrodka 

 

§ 3 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką 

organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka 

budżetowa Gminy Obrazów.   
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2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Obrazów.  

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku zlokalizowanym w Obrazowie pod numerem 121, 27-

641 Obrazów. 

 

4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:  

                   OŚRODEK  

       POMOCY SPOŁECZNEJ 

                    Obrazów 121 

27-641 Obrazów, woj. świętokrzyskie 

            tel/fax 15 836 51 50     

5.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie używa skrótu nazwy o treści „OPS Obrazów”.  

6. Ośrodek posługuje się Logo, które wraz z regulaminem korzystania stanowi Załącznik do 

niniejszego statutu. 

 

 

Rozdział III   

Misja, cel i zadania Ośrodka 

 

§ 4 

1. Misją Ośrodka jest – systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych i dążenie do 

zapewnienia wysokiej jakości usług służących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu oraz poprawie jakości życia mieszkańców gminy.  

2. Celem Ośrodka jest, w szczególności:  

1) umożliwienie osobom, rodzinom i społecznościom lokalnym przezwyciężenia trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i 

uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji;  

2) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i społeczności lokalnych oraz 

umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;  

3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 

ze środowiskiem;  

4) prowadzenie działań prewencyjnych zapobiegających wykluczeniu.  

 

§ 5 

1. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:  

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym 

problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych 

występujących na terenie Gminy Obrazów;  

2) koordynowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;  

3) przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej;  

4) organizowanie społeczności lokalnej;  

5) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną;  

6) prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnymi;  

7) prowadzenie postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów;  

8) prowadzenie postępowań z zakresu funduszu alimentacyjnego;  

9) prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych;  

10) prowadzenie postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego;  

11) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych;  

12) ustalanie prawa do jednorazowego świadczenia „ Za życiem” oraz realizacja zadań 

wynikających z ustawy „Za życiem”;  

13) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych;  

14) prowadzenie placówki wsparcia dziennego;  
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15) realizacja zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;  

16) realizacja zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w tym: prowadzenie i organizowanie systemu wsparcia dla osób zagrożonych i dotkniętych 

przemocą;  

17)  prowadzenie postępowań w sprawie Karty Dużej Rodziny i realizacja programu wsparcia na 

rzecz rodzin wielodzietnych; 

18) Prowadzenie postępowań dot. wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają 

ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 

domowego .  

19)  przyznawanie i wypłacanie pomocy pieniężnej dla kombatantów z Państwowego Funduszu 

Kombatantów;  

20) udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;  

21)  prowadzenie postępowania, wydawanie decyzji administracyjnych oraz przyznawanie  

i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o dodatku osłonowym;  

22)  realizacja programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego; realizacja programów 

finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;  

23) Realizacja programów i projektów odpowiadających na potrzeby społeczne Gminy Obrazów; 

24)  Inne zadania wynikające z udzielonych upoważnień lub przepisów prawa.  

2. Ośrodek przy wykonywaniu zadań współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 

kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi jednostkami 

w celu realizacji zadań określonych statutem.  

 

§ 6 

1. W wykonywaniu zadań Ośrodek współdziała z:  

1) Wojewodą,  

2) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  

3) samorządem terytorialnym i jego organami wykonawczymi,  

4) sołtysami,  

5) pracownikami ochrony zdrowia na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem współpracy 

z lekarzem rejonowym, pielęgniarką środowiskową,  

6) Policją,  

7) Prokuraturą Rejonową  

8) innymi instytucjami prowadzącymi działalność socjalną, z istniejącymi na terenie organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osobami 

prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów 

o stosunku Państwo do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa 

do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia 

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy 

społecznej.  

 

§ 7 

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia 

alimentacyjne. Do postępowania przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale 

prokuratora w postępowaniu cywilnym.  

2. Ośrodek Pomocy Społecznej może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.  
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Rozdział IV 

Organizacja wewnętrzna Ośrodka 

 

§ 8 

1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz. 

2.  Z Kierownikiem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy Wójt Gminy Obrazów.  

3. Kierownik wydaje decyzje administracyjne zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.  

4. Kierownik podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.  

5. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Ośrodku  

i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.  

6. Kierownik ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego.  

7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Obrazów coroczne sprawozdanie z działalności oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

8. Ośrodek prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

9. W strukturach Ośrodka funkcjonuje Świetlica środowiskowa, której zakres działania określa odrębny 

Statut i Regulamin Organizacyjny. 

10. Ośrodek prowadzi obsługę kadrową, finansową i księgową Świetlicy środowiskowej 

w Obrazowie 

 

§ 9 

1. Dla zabezpieczenia wykonalności zadań, o których mowa w § 7 w Ośrodku mogą być tworzone 

działy, sekcje, zespoły lub samodzielne stanowiska pracy.  

2. Ilość stanowisk pracy określa Kierownik w oparciu potrzeby i plan finansowy zatwierdzony uchwałą 

Rady Gminy w Obrazowie na dany rok.  

 

§ 10 
Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin Wynagradzania 

ustalany przez Kierownika.  

 

 

 

Rozdział V 

Gospodarka Finansowa Ośrodka 

 

§ 11 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w 

ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.  

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzany na podstawie budżetu 

Gminy Obrazów uchwalony przez Radę Gminy w Obrazowie przyjmowany przez Wójta w formie 

zarządzania jako element układu wykonawczego budżetu Gminy Obrazów.  

3. Finansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek następuję: ze środków własnych gminy Obrazów, 

z dotacji celowych na realizację zadań zleconych, z dotacji celowych z budżetu państwa na obsługę 

zadań własnych dotowanych z budżetu państwa, innych –dopuszczalnych przez prawo źródeł. 

4.  Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych oraz 

innych zobowiązań do wysokości kwot ustalonych w planie finansowym na dany rok kalendarzowy 

wymagane jest współdziałanie Kierownika Ośrodka z Głównym Księgowym lub w czasie ich 

nieobecności, osób przez nich upoważnionych.  
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§ 12 

1. Mienie ruchome i nieruchome pozostające w zarządzaniu Ośrodka stanowi własność Gminy.  

2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i jego należyte 

wykorzystywanie.  

3. Mienie wymienione w ust. 1 wykorzystywane jest do celów związanych w wykonywaniem zadań 

statutowych Ośrodka.  

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednie  

przepisy prawa.  

2. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy w Obrazowie.  

3. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalania.  
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Załącznik Nr 1  

do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie 

ZNAK SŁOWNO-GRAFICZNY W POSTACI LOGO 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRAZOWIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W OBRAZOWIE 

 

1. Przedmiotem regulaminu są zasady korzystania z logo Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Obrazowie. 

2. Logo może być używane tylko zgodnie ze wzorem graficznym określonym 

w uchwale. 

3. Nie można usunąć ani zmienić żadnego elementu graficznego logo. 

4. Logo publikowane jest w technice czarno-białej, jak również może być pomniejszane lub 

powiększane. 

5. Prawo do używania logo jest niezbywalne. 

6. Logo może być umieszczane w szczególności: 

a) w pomieszczeniach urzędowych Ośrodka, 

b) na pieczątkach, pismach i dokumentach urzędowych Ośrodka, 

c) wizytówkach i identyfikatorach, 

d) na materiałach promujących Ośrodek , 

e) szyldach, tablicach informacyjnych i innych oznaczeniach Ośrodka, 

f) na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka oraz stronach projektów realizowanych 

we współpracy z Ośrodkiem. 

g) logo pełni funkcję promującą Ośrodek i umieszczane będzie głównie 

na materiałach promujących i kreujących wizerunek Ośrodka. 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLIII/.../2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie 
przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie. 

Konieczność wprowadzenia zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie uzasadnione jest 
licznymi zmianami prawnymi oraz realizacją nowych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Z uwagi na 
powyższe proponuje się uchylenie dotychczas obowiązującego statutu uchwalonego Uchwałą Nr 
XI/83/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia sierpnia 2019 roku i zastąpienie go nowym, o treści zawartej 
w załączniku do niniejszej uchwały. 
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