UCHWAŁA NR XIX/116/16
RADY GMINY ŁOMŻA
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Łomża
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Łomża, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała VII/26/15 Rady Gminy Łomża z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania
Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Łomża (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1114).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Kuzia
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Załącznik do uchwały Nr XIX/116/16
Rady Gminy Łomża
z dnia 31 marca 2016 r.
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 poz. 114 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016, poz.
162);
4) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016, poz. 195);
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z
późn. zm.);
6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn.
zm.);
8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r.
poz. 169);
9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);
10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 332 z późn. zm.);
11) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.);

w trzeźwości

i przeciwdziałaniu

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póżn. zm.);
13) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.
1375 z późn. zm.);
14) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm);
15) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);
16) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn.
zm.);
17) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn.
zm.);
18) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.);
19) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.);
20) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy Łomża realizującą zadania pomocy
społecznej oraz wykonującą zadania zlecone wynikające z ustaw szczególnych.
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2. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową nieposiadająca osobowości prawnej.
3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych.
§ 3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Łomża, zwana dalej "Gminą".
§ 4. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie Gminy 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 one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
3. Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia i usługi z pomocy społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
§ 6. Ośrodek realizuje
przyznawanie prawa do:

zadania

z zakresu

świadczeń

rodzinnych,

w szczególności

poprzez

1) zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku;
2) świadczeń opiekuńczych.
§ 7. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych poprzez ustalanie
uprawnień i wypłacanie tych dodatków.
§ 8. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
§ 9. Ośrodek realizuje gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii oraz inne, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
§ 10. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych
z tworzeniem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i obsługi organizacyjno –
technicznej zespołu interdyscyplinarnego.
§ 11. Ośrodek podejmuje działania mające na celu wspieranie rodziny przeżywającej trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez organizowanie pracy z rodziną, pomocy
i opiece i wychowywaniu dziecka, w tym zadań związanych z zatrudnianiem asystentów rodziny
i ustanawianiu rodzin wspierających.
§ 12. Ośrodek realizuje zadania z zakresu administracji rządowej związane z przyznawaniem
i wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
§ 13. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
§ 14. Ośrodek realizuje zadania związane z postępowaniem w sprawie przyznania Karty Dużej
Rodziny.
§ 15. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
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§ 16. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
§ 17. Ośrodek realizuje zadania zlecone wynikające z ustaw szczególnych.
§ 18. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik Ośrodka.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy.
4. Kierownika, w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków, zastępuje
wyznaczony przez Kierownika pracownik Ośrodka. Upoważnienie nie obejmuje prawa do podpisywania
decyzji z zakresu administracji publicznej.
§ 19. 1. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych w ilości zgodnej z właściwymi przepisami.
2. W ramach Ośrodka tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych
i z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych. Pracą tej komórki kieruje bezpośrednio
Kierownik Ośrodka.
3. Ośrodek zatrudnia głównego księgowego.
§ 20. 1. Wójt Gminy, odrębnym zarządzeniem, udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do
wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach należących do właściwości Gminy
z zakresu pomocy społecznej oraz upoważnienia do wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych.
2. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek
Kierownika Ośrodka.
§ 21. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Wójta Gminy i w tym zakresie samodzielnie podejmuje czynności dotyczące Ośrodka i ponosi za
nie odpowiedzialność.
§ 22. Mienie Ośrodka jest własnością Gminy.
§ 23. Kontrolę wewnętrzną Ośrodka sprawuje Kierownik Ośrodka.
§ 24. 1. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda
Podlaski.
§ 25. 1. Zmiany Statutu dokonuje w drodze uchwały Rada Gminy Łomża.
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw,
przepisy wykonawcze do tych ustaw oraz inne obowiązujące akty prawne.
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