DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 24 grudnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Michał Wojciech Granacki
Data: 2019-12-24 13:47:45
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UCHWAŁA NR XVII/126/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019; poz. 506 ze zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019; poz. 1507 ze zm.) ustala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/107/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce
Piotr Karol Bujwicki
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/126/2019
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 19 grudnia 2019 r.
STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SOKÓŁCE
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019; poz. 506 ze zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019; poz. 1507 ze zm.);
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018; poz. 2220 ze zm.);
4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019;
poz. 670 ze zm.)
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019; poz. 869 ze zm.);
6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019; poz. 1282);
7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r., poz. 1878 ze zm.);
8) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019; poz. 217 ze zm.);
9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015; poz. 1390 ze zm.);
10) ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2018; poz. 2137 ze zm.);
11) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018;
poz. 2096 ze zm.);
12) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019; poz. 1781);
13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019,
poz. 1111 ze zm.);
14) ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019; poz. 1390 ze zm.);
15) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017;
poz. 2092 ze zm.);
16) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018.; poz. 2134
ze zm.);
17) ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. O wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019;
poz. 473)
18) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019; poz. 2133)
19) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019; poz. 1481 ze zm.)
20) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019; poz. 755 ze zm.)
21) Innych, właściwych aktów prawnych
22) Niniejszego Statutu
§ 2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Sokółka realizującą zadania i prowadzi
całokształt spraw z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wspierania
rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Karty Dużej Rodziny, zasiłku
dla opiekuna, świadczenia wychowawczego, dodatków mieszkowych i energetycznych oraz pomocy
materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sokółka.
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2. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Sokółka podległą Radzie Miejskiej w Sokółce nieposiadającą
osobowości prawnej.
3. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce”.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce może posługiwać się skróconą nazwą: „OPS w Sokółce”.
5. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
6. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody
i wydatki – zgodnie z uchwała budżetową Gminy Sokółka.
7. OPS w Sokółce pokrywa wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzane
są na rachunek budżetu Gminy.
8. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie
sprawozdawczość finansową.
§ 3. 1. Terenem działania Ośrodka jest gmina Sokółka.
2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Sokółce; przy ul. Dąbrowskiego 12.
§ 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce przy realizacji zadań statutowych współpracuje z istniejącymi
na terenie gminy jednostki organizacyjnymi, innymi jednostkami pomocy społecznej, administracją rządową
i samorządową, instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
§ 5. 1. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej mające na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
3. Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1) analizowaniu i ocenie zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,
2) pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin,
3) inicjowaniu działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup społecznych,
4) prowadzeniu pracy socjalnej w zakresie udzielania pomocy osobom i rodzinom,
5) realizowaniu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawach,
6) realizowaniu zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej.
4. Ośrodek realizuje m.in. zadania z zakresu:
1) świadczeń rodzinnych określonych w ustawach,
2) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
4) wspierania rodziny wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
5) przyznawania Karty Dużej Rodziny,
6) przyznawania i wypłacania zasiłku dla opiekuna,
7) przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego
8) przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych
9) przyznawania i wypłacania dodatków energetycznych
10) przyznawania i wypłacania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z terenu Gminy
Sokółka
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§ 6. 1. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Sokółki.
2. Wojewoda Podlaski ustala sposób wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego, sprawuje nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, w tym
nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością
zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami oraz
nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd
gminny.
§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Sokółki.
2. Dyrektor Ośrodka reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
3. Dyrektor Ośrodka nadzoruje całość prowadzonych przez ośrodek zadań i odpowiada za ich prawidłową
realizację.
4. Dyrektor Ośrodka realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i działa w granicach upoważnień
do zawierania umów, porozumień oraz do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Radę
Miejską w Sokółce.
5. Dyrektor Ośrodka na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Sokółki może występować
o przyznanie środków z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych.
6. Dyrektor składa roczne sprawozdanie Radzie Miejskiej z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby
w zakresie pomocy społecznej.
§ 8. 1. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora wykonuje Burmistrz Sokółki.
2. Obowiązki Dyrektora Ośrodka podczas jego nieobecności pełnią:
1) w zakresie zadań z pomocy społecznej – Starszy administrator Wydziału Pracowników Socjalnych;
2) w zakresie świadczeń rodzinnych; funduszu alimentacyjnego; zasiłku dla opiekuna oraz świadczenia
wychowawczego – Starszy administrator Wydziału Świadczeń Rodzinnych;
3) w zakresie księgowym – Główny księgowy;
§ 9. Mienie Ośrodka jest własnością Gminy Sokółka.
§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka i wykaz etatów zatwierdza Burmistrz Sokółki na wniosek
Dyrektora.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Ośrodka określa Dyrektor Ośrodka w drodze
regulaminu organizacyjnego.
§ 11. 1. Dyrektor Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka; zawiera z nimi
umowy o pracę i dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy.
2. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani według zasad określonych obowiązującymi przepisami.
3. W Ośrodku wyodrębnia się następujące wydziały:
1) Wydział Pracowników Socjalnych - (WPS);
2) Wydział Świadczeń Rodzinnych - (WŚR);
3) Wydział Finansowy - (WF);
4) Wydział Asysty Rodzinnej;
5) Wydział Opieki nad Chorym w Domu;
6) Wydział Strategii i Realizacji Projektów (WSiRP):
a) Klub Integracji Społecznej - (KIS);
7) Wydział organizacyjny - (WO);
4. Szczegółowy podział zadań w poszczególnych wydziałach określają zakresy czynności prac sporządzone
przez Dyrektora Ośrodka.
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§ 12. 1. Propozycje zmian do Statutu Radzie Miejskiej w Sokółce przedkłada Burmistrz Sokółki.
2. Zmian statutu dokonuje się w drodze uchwały Rady Miejskiej w Sokółce.
3. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw; przepisy
wykonawcze do tych ustaw oraz inne obowiązujące akty prawne.

