
ucHwALA NR l{fr/ll|27 0 / 12
RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE

z dnia 20 grudnia 2012 r .

w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego statutu osrodka Pomocy Spolecznej Miasta i Gminy

w Jgdrzejowie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorz4dzie gminnym I Dz.U.z 2001

r.Nr142 poz. 1591 zp62n. zm./ w zwiqzku z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniu

akt6w normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych lDz. U.22011 r., Nr 197 poz. ll72 z p62n.

zm./ Rada Miejska uchwala co nastepuie:

$ 1 .

Postanawia sig oglosi6 tekst jednolity Statutu O6rodka Pomocy Spoiecznej Miasta i Gminy

w Jgdrzejowie.

$2 .

l. Ogloszenie tekstu jednolitego Statutu O5rodka Pomocy Spolecznej Miasta iGminy w Jgdrzejowie
nast4pi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Jgdrzejowie, kt6re stanowi zalqcznik do uchwaly.

2. Zalqcznik do uchwaly podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dzhva
Swigtokrzyskiego.

s3.
Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Miasta JQdrzejowa.

s4.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.

Przewodnicz4cy Rady
Miej skiej w Jgdrzej owie*"""*"Iffkiewicz
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Zalqcznik Nr I do Uchwaty Nr XxVlllz70ll2

Rady Miejskiej w JEdrzejowie

z dnia.2l.12.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Rady Miejskiej w Jgdrzejowe

z dnia 20.12.2012

w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly Nr XLIII/322/09 Rady Miejskiej

w Jgdrzejowie z rJnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie Statutu OSrodka Pomocy Spolecznej

Miasta i Gminy w Jpdrzejowie

Na podstawie art. I 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniu akt6w normatywnych

iniekt6rych innych akt6w prawnych (Dz. U. z201lr. Nr 197 poz. 1172) oglasza sig w zal4czniku do

niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwaly Nr XLIII/322109 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie z dnia

29 kwietnia 2009r. w sprawie Statutu Osrodka Pomocy Spolecznej Miasta i Gminy w JEdrzejowie

(Dziennik Urzqdowy Wojew6dztwa SwiEtokrzyskiego Nr 284 poz. 2184 z dnia 16 lipca 2009r.)

z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwal4 Nr XX/179l12 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie
wprowadzenia zmian w statucie OSrodka Pomocy Spolecznej Miasta i Gminy w Jgdrzejowie
(Dziennik Urzgdowy Wojew6dztwa Swigtokrzyskiego z dnia 3 lipca 2012r. poz. 1954 )
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. Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr XXYlll270/12

Rady Miejskiej w Jqdrzejowie

z dnia 20.12.2012 r.

UCHWAI-A Nr XLIII/322/09

Rady Miejskiej w Jgdrzejowie

z dnia 29 kwietnia 2009r.

tekst jednolity

w sprawie statutu O5rodka Pomocy Spolecznej Miasta i Gminy w Jpdrzejowie

Na podstawie art.40ust.2pkt.2,art.41 ust. I ustawyz dnia 8 marca 1990r.o samorz4dzie gminnym /

Dz.l-).22001r. Nr 142, poz. 1591 z p62n. zm.l, Rada Miejska uchwala co nastgpuje:

STATUT OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W J4DRZEJOWIE

Rozdzial l

Postanowienia 096lne

s 1 .
Oirodek Pomocy Spo{ecznej Miasta i Gminy w Jgdrzejowie, zwany dalej ,,O6rodkiem", jest

jednostk4 organizacyjnq Gminy Jgdrzej6w utworzonq na podstawie Uchwaty Nr XIV/69/90 Rady

Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia I 5 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod

nazwq,,Ofrodek Pomocy Spolecznej Miasta i Gminy w Jgdrzejowie".

$2 .

I . Siedzibq OSrodka jest miasto JEdrzej6w.

2. Obszarem dzialania OSrodka jest Miasto i Gmina Jgdrzej6w.

s3 .
Osrodek prowadzi swoj4 dzialalnoit na podstawie niniejszego Statutu oraz innych przepis6w

prawa,a w szczeg6lnoSci:

l. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej /Dz. U.22009r. nr 175, poz. 1362 zp62n.
zm.l
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2. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych lDz. tJ . z 2001 r. Nr 71, poz. 734

z p62n. zm.l

3. Ustawy z dnia 2S listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych lDz. u. z 2006 r. Nr 139, poz.997

z p62n. zm.l

4. Ustawy z dnia 7 wrzeinia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w /Dz. ll. 22009 r.

nr 1 poz.7 z p62n. zm./

5. Ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym lDz.U. z200lr. nr 142, poz. 1591 z p62n.

zm./

6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.
1458 z p62n. zm./

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w
publicznych /Dz. U.22008r. Nr 164, poz. 1027 z p62n. zm./

8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z p62n. zm.l

Rozdzial 2.

Cele i zadania OSrodka

s4 .

1 . Celem dzialania OSrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbqdnych potrzeb 2yciowych os6b
i rodzin wymagaj4cych pomocy, organizowanie wynikajqcych z tego rozpoznania zadafi, a tak2e
inspirowanie dzialalnoSci innych sil spolecznych, dzialajqcych w sferze pomocy spolecznej w celu
doprowadzenia do Zyciowego usamodzielnienia os6b i rodzin oraz ich integracji ze Srodowiskiem.

2. Rodzaj, forma i rozmiar Swiadcze6 powinny by6 odpowiednie do okolicznoSci uzasadniaj4cych
udzielenie pomocy.

ss.
OSrodek realizuje zadania wlasne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w $ 6 Statutu, a takze

inne zadania wynikaj4ce z rzqdowych program6w pomocy spolecznej majqcych na celu gl6wnie ochrong

poziomu Zycia os6b i rodzin.

s6 .

Zakres dzialania OSrodka okreSlaj4:

L Ustawy i akty wykonawcze do ustaw, okre6lone w $ 3.

2. Uchwaly Rady Miejskiej w Jpdrzejowie, zwanej dalej Rad4 Miejsk4 i zarzqdzenia Burmistrza
Miasta Jgdrzejowa.

s7 .

W celu realizacji zadari pomocy spolecznej OSrodek wsp6ldziala z:

l. istniej4cymi najego terenie instytucjami oraz organizacjami spotecznymi ipozarz4dowymi

2. KoSciotem Katolickim
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3. innymi koSciolami i zwiqzkami wyznaniowymi,

4.pracodawcami,stowarzyszeniami,fundacjamiorazosobamiprawnymiifizycznymi'

s8 .

OSrodek. realizujqc zadania pomocy spolecznej, mo2e korzystai ze Srodk6w pozabudzetowych

w szczeg6lnosci mo2e przyjmowa6 dary w postaci rzeczowej i przekazywat je osobom potrzebuj4cym.

Rozdzial 3.

Organizacja OSrodka

se.
l. Osrodkiem kieruje Dyrektor, kt6ry ponosi odpowiedzialnoSA za aa+oksztalt jego dzialalnoSci

i reprezentuje OSrodek na zewn4trz.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia oraz okreila warunki pracy i placy Burmistrz Miasta Jqdrzejowa.

3. Dyrektor dziala na podstawie pelnomocnictw iupowaZnieri udzielonych przez Burmistrza, o ilejest
to niezbgdne dla realizacji statutowych dzialah OSrodka.

4. Dyrektor Oirodka odpowiedzialny jest przed Burmistrzem Miasta za jego dzialalnoS6, a w
szcze96lnodci za naleLrytqorganizaclg pracy oraz prawidlowe i sprawne wykonywanie zadari.

5. Dyrektor OSrodka sklada Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z dzialalnotci oraz przedstawia
potrzeby w zakresie pomocy spolecznej.

s 10.

l. OSrodek organizuje i kieruje dzialalnoSci4:

a) dziennego dornu pomocy,

b) Srodowiskowego domu samopomocy,

2. Srodowiskowy Dom Samopomocy zapewnia w miarq mo2liwo5ci kompleksowe wsparcie osobom
niesprawnym psychicznie, kt6re nie wymagajq stacjonarnego leczenia szpitalnego. Zadania te
Srodowiskowy Dom Samopomocy realizuje w szczeg6lno5ci przez indywidualne plany postqpowania
wspierajqco-rehabilitacyjnego.

s 11.

Szczeg6lowq organizacjE wewnQtrznq istrukturq organizacyjn4 Odrodka oraz zakres dzialania

poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych i zakres zada6, uprawnieri i obowi4zk6w pracownik6w w nich

zatrudnionych okredla Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym OSrodka zatwierdzonym przez

Burmistrza M iasta Jedrzeiowa.

$ 12.

Dyrektor wydaje zarz4dzenia w sprawach dotycz4cych funkcjonowania Oirodka.
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s 13.

l. Dyrektor Osrodka jest pracodawc4 w rozumieniu kodeksu pracy, w stosunku do pracownik6w

zatrudnionych w O5rodku.

2. Stosunki pracownicze w osrodku reguluje regulamin pracy nadawany zarzqdzeniem Dyrektora.

Rozdzial 4.

Gospodarka finansowa

$ 14.

l. Osrodek dzialajako jednostka budzetowa, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawg gospodarki finansowej O3rodka stanowi plan dochod6w i wydatk6w zwany planem
finansowym.

$ rs.

Osrodek prowadzi rachunkowo56 na zasadach okredlonych w ustawie o rachunkowoSci oraz

odrpbnych przepisach przewidzianych dla jednostek sektora finans6w publicznych i sporzqdza na jej

podstawie sprawozdania finansowe.

s 16.

1. Mienie OSrodka jest mieniem komunalnym.

2. Dyrektor OSrodka zarzqdza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochrong inaleZyte
wykorzystanie.

Rozdzial 5.

Postanowienia koficowe

s 17.

O6rodek uzywa podlu2nej pieczgci o treSci ,,O6rodek Pomocy Spolecznej Miasta i Gminy

w Jgdrzejowie".

s 18.

Zmiany w Statucie dokonywane s4w trybie wla5ciwym dlajego uchwalenia.

$ le.

Wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

Trac4 moc uchwaly:

s 20.
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Nr L1426106106 Rady Miejskiej w Jpdrzejowie z dnia 29,06.20O6r. w sprawie uchwalenia

Statutu Osrodka Pomocy Spolecznej Miasta i Gminy w Jpdrzejowie'

Nr LIA4ff,.o6 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 21'09'2006r' w sprawie

wprowadzenia zmian w statucie Osrodka Pomocy Spolecznej Miasta i Gminy

w Jpdrzejowie.

$ 21.

Uchwala wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Woj ew6dztwa SwiEtokrzyskiego.
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Uzasadn ien ie

Stosownie do art.l6 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniu akt6w normatywnych

i niekt6rych innych akt6w prawnych ( Dz. U z 201 1r., Nr 197 poz- 1172 z p62n. zm'), tekst

jednolity aktu normatywnego innego ni2 ustawa oglosza sig nie tzadziej niz raz na 12 miesEcy,

jezeli byl on nowelizowany.

W zwiqzku ztym , i2 Statut OSrodka Pomocy Spolecznej Miasta i Gminy w Jgdrzejowie byl

zmieniony w 2012 roku naleZalo oglosidjego tekstjednolity.

t;
[.
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.
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