
 

 

                                                 Uchwała Nr VII/49/11 

                                                 Rady Gminy Tułowice 

                                                 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

 

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach. 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 

z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 

poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726) , Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach w brzmieniu określonym w     

   załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy: Nr V/42/03 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                           Michał Szumega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               
                                                                                      Załącznik Nr 1 

                                                                                                     do Uchwały Nr VII/49/11 

                                                                                                     Rady Gminy w Tułowicach 

                                                                                                     z dnia 30 czerwca  2011 r. 

 

 

Statut 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach 

 

§1.1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach zwany dalej „Ośrodkiem” działa na 

podstawie: 

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz.1362 z późn .zm.), 

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,  

z późn .zm.), 

3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 

139, poz. 992 z późn .zm.), 

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

U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późn .zm.), 

5. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 

71,  poz.734 z późn. zm.), 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz.473 z póżn. zm.), 

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

r. Nr 180, poz.1493 z późn .zm.), 

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

Nr 223 poz.1458 z późn. zm.), 

9. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1071), 

10. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 ze zm.), 

11. uchwały Rady Gminy Tułowice Nr VI/27/92 z 11 czerwca 1992 r. w sprawie 

utworzenia Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach, zmienionej 

następnie uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr VIII/46/92 z 28 października 1992 r., 

12. niniejszego Statutu. 

2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Tułowicach, ul. Świerczewskiego 8. 

3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Tułowice. 

 

§2. Do podstawowych zadań Ośrodka należy podejmowanie przedsięwzięć i popieranie 

działalności w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności: 

1. realizacji polityki Państwa w zakresie pomocy społecznej, 

2. diagnozowanie potrzeb środowiska i ich realizacja poprzez różne formy pomocy 

środowiskowej i instytucjonalnej oraz programy i projekty pomocowe, 

3. podejmowanie decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń z pomocy społecznej, 

4. organizowanie opieki nad chorym w domu osobom samotnym lub jeśli rodzina nie jest 

w stanie takiej opieki zapewnić, 

5. prowadzenie spotkań i zajęć terapii odwykowej przy współpracy z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , 



6. podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  wspólnie z 

Zespołem Interdyscyplinarnym. 

7. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym, 

8. przyznawanie i wypłacanie  świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, 

9. postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, 

10. podejmowanie działań we współpracy z komornikami sądowymi, biurami informacji 

gospodarczej i Krajowym Rejestrem Dłużników, 

11. realizowanie zadań związanych z postępowaniem egzekucyjnym w administracji, 

12. przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków i świadczeń 

pielęgnacyjnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu uradzenia dziecka, 

13. egzekwowanie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego, 

14. współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w związku z zadaniami 

wynikającymi z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

15. sporządzanie informacji i sprawozdań okresowych z działalności Ośrodka, 

16. współpraca z organizacjami pożytku publicznego oraz z innymi instytucjami 

charytatywnymi w zakresie zabezpieczenia potrzeb socjalnych, 

17. utrzymanie bazy materialno – technicznej Ośrodka. 

 

 

§3. W wykonywaniu zadań określonych w §2 Ośrodek współdziała z: 

1. organizacjami administracji publicznej, 

2. zakładami służby zdrowia, 

3. Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, 

4. stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi oraz osobami 

prawnymi i fizycznymi. 

 

§4.1. Ośrodkiem kieruje kierownik na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. 

      2. Kierownik jest zwierzchnikiem pracowników Ośrodka. 

      3.Zasady organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach określa regulamin    

         organizacyjny nadany przez Kierownika jednostki. 

 

§5.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz.1240 z póżn. zm.). 

2. Księgowość Ośrodka jest prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości(  Dz. U z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.)                                                     

3. Ośrodek prowadzi obsługę finansową we własnym zakresie. 

 

§6.1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa „ Instrukcja 

kancelaryjna”. 

2. W Ośrodku obowiązuje dziennikowy system kancelaryjny. 

3. Obieg dokumentów księgowych określa „Instrukcja w sprawie sporządzania kontroli i 

obiegu dokumentów” nadana przez Kierownika. 


