Urząd Miejski w Goniądzu
Samorząd Mias ta Goniądz

Uchwała Nr XXX/188/09
Rady Mie js kie j w Goniądz u
z dnia 30 st ycznia 20 0 9r.

w s prawie Statutu Oś rodka Pomocy Społe cz ne j w Goniądz u.

Na po dst awie art . 18 ust . 1 pkt 9 lit . h ust awy z dnia 8 marca 1990 r. o samo rządzie
gminnym (Dz. U. z 20 0 1 r. Nr 142, po z. 1591, z 20 0 2 r. Nr 23, po z. 220 , Nr 62, po z. 558,

Nr

113, po z. 984, Nr 153, po z. 1271, Nr 214, po z. 180 6, z 20 0 3 r. Nr 80 , po z. 717, Nr 162, po z. 1568, z
20 0 4r. Nr 10 2 po z. 10 55, Nr 116 po z. 120 3, z 20 0 5r. Nr 172 po z. 1441, Nr 175 po z. 1457, z 20 0 6r.
Nr 17 po z. 128 Nr 181 po z. 1337, z 20 0 7r. Nr 48 po z. 327, Nr 138 po z. 974, Nr 173 po z. 1218, z
20 0 8r. Nr 180 po z. 1111) uchwala , co nast ępuje:
§ 1. Ust ala się St at ut Ośro dka Po mo cy Spo łecznej w Go niądzu st ano wiący załącznik
do uchwały.
§ 2. T raci mo c uchwała Nr XX/82/0 4 Rady Miejskiej w Go niądzu z dnia 19 maja 20 0 4 r.
w sprawie przyjęcia St at ut u Ośro dka Po mo cy Spo łecznej w Go niądzu o raz
uchwała

Nr XXI/88/0 4 z dnia 30 czerwca 20 0 4r. w sprawie zmian w St at ucie

Ośro dka Po mo cy Spo łecznej w Go niądzu.
§ 3. Uchwała wcho dzi w życie z dniem po djęcia i po dlega o gło szeniu w Dzienniku Urzędo wym
Wo jewó dzt wa Po dlaskiego o raz na t ablicy o gło szeń w Urzędzie Miejskim w Go niądzu i Ośro dku
Po mo cy Spo łecznej.

Przewo dniczący Rady Miejskiej

Pio t r Gabriel Haf f ke

Załącznik
do uchwały

Nr XXX/188//0 9

Rady Miejskiej w Go niądzu

z
dnia 30 .0 1.20 0 9r.

ST AT UT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GONIĄDZU

I. Postanowienia ogólne.
§ 1. St at ut st ano wi o o rganizacji i zasadach działania Ośro dka Po mo cy Spo łecznej w Go niądzu.
§ 2. 1. Ośro dek Po mo cy Spo łecznej w Go niądzu jest samo rządo wą jedno st ką o rganizacyjną gminy
zwany dalej w st at ucie OPS działa na po dst awie ust awy o po mo cy spo łecznej,
ust awy

o samo rządzie gminnym o raz przyjęt ego st at ut u.

2. Obszar działania OPS o bejmuje o bszar miast a i gminy Go niądz..
3. Siedzibą OPS jest miast o Go niądz ul. Ko ściuszki 21.

II. Zadania OPS.
§ 3. 1. OPS jest jedno st ką o rganizacyjną gminy realizującą zadania własne i zleco ne z zakresu
po mo cy spo łecznej.
2. OPS wypełnia zadania o kreślo ne ust awą o świadczeniach ro dzinnych.
3. OPS wypełnia zadania wynikające z ust awy o po mo cy o so bo m uprawnio nym do aliment ó w.
4. OPS realizuje zadania wynikające z ust awy o syst emie o świat y w zakresie po mo cy mat erialnej o
charakt erze so cjalnym ucznio m zamieszkałym na t erenie gminy.
5. OPS po dejmuje czynno ści związane z egzekucją nienależnie po branych świadczeń z zakresu
ust awy o po mo cy spo łecznej , ust awy o świadczeniach ro dzinnych i egzekucji wynikającej
z ust awy o po mo cy o so bo m uprawnio nym do aliment ó w.
6. Do po st ępo wania w sprawach o kreślo nych w ust . 1, 2, 3,4 st o suje się przepisy ko deksu
po st ępo wania administ racyjnego o raz przepisy po st ępo wania egzekucyjnego w administ racji.

7. OPS przy realizacji zadań st at ut o wych wspó łpracuje z innymi jedno st kami o rganizacyjnymi
gminy, o śro dkami po mo cy spo łecznej, administ racją rządo wą i samo rządo wą, sądami i innymi
po dmio t ami realizującymi zadania z zakresu działania OPS.

III. Organizacja Ośrodka.
§ 4. 1. Jedno st ką o rganizacyjną OPS kieruje Kiero wnik, kt ó ry jest o dpo wiedzialny za jego właściwe
f unkcjo no wanie.
2. Kiero wnik zarządza jedno st ka zgo dnie z o bo wiązującymi przepisami prawa i St at ut em OPS.
3. Kiero wnik jest o dpo wiedzialny za właściwą o rganizację pracy OPS, jego sprawne działanie,
ko nt ro lę realizacji zadań o raz za o kreślenie kierunkó w działania i ro zwo ju OPS.
4. Kiero wnik jest praco dawcą dla praco wnikó w OPS w ro zumieniu przepisó w prawa pracy.
§ 5. Szczegó ło wą st rukt urę o rganizacyjną OPS i po dział czynno ści między st ano wiska pracy
o kreśla Kiero wnik w regulaminie o rganizacyjnym i przedkłada go do zat wierdzenia Burmist rzo wi.

IV. Gospodarka finansowa.
§ 6. OPS pro wadzi go spo darkę f inanso wą na po dst awie co ro cznie ust alo nego planu f inanso wego
o bejmującego przycho dy i wydat ki zgo dnie z uchwałą budżet o wą Gminy, z zacho waniem przepisó w
do t yczących go spo daro wania śro dkami publicznymi.
§ 7. OPS spo rządza sprawo zdania z realizacji zadań st at ut o wych.
§ 8. Okresem ro zliczenio wym jest ro k kalendarzo wy.
§ 9. OPS wypo sażo ny jest w mienie gminne w zakresie niezbędnym do pro wadzenia działalno ści
st at ut o wej.
§ 10 . OPS zat rudnia Głó wnego Księgo wego zapewniającego o bsługę f inanso wą.

V. Nadzór i kontrola.
§ 11. Bezpo średni nadzó r i ko nt ro lę nad działalno ścią OPS sprawuje Burmist rz.
§ 12. Nadzó r meryt o ryczny nad działalno ścią OPS w zakresie zadań zleco nych sprawuje Wo jewo da.

VI. Postanowienia końcowe.
§ 13. Zmiana St at ut u nast ępuje w dro dze uchwały Rady Miejskiej w Go niądzu.
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