
UCHWAŁA NR XLIV/24/18
RADY GMINY CZERWIN

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 
1990 roku (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXVIII/4/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady

Radosław Grabowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 lipca 2018 r.

Poz. 7274



Załącznik do Uchwały Nr XLIV/24/18

Rady Gminy Czerwin

z dnia 26 czerwca 2018 r.

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWINIE

I. POSTANOWWIENIE OGÓLNE

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie działa w szczególności na podstawie:

1. uchwały Nr IX/36/90 Gminnej Rady Narodowej w Czerwinie z dnia 20 lutego 1990 roku

w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie;

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

4. niniejszego Statutu;

5. Regulaminu Organizacyjnego;

6. obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie jest samorządową budżetową jednostką organizacyjną 
Gminy Czerwin.

§ 3. Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę Czerwin.

§ 4. Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Czerwinie, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin.

II. ZADANIA OŚRODKA

§ 5. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie, zwany dalej Ośrodkiem jest wyodrębnioną jednostką 
organizacyjną realizującą:

- zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej;

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie;

- zadania powierzone - na podstawie porozumień zawartych pomiędzy gminą, administracją rządową 
i jednostkami samorządu terytorialnego;

- zadania określone w Statucie, Regulaminie Organizacyjnym i aktach prawa miejscowego.

2. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy także :

1) opracowanie i współrealizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej;

2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej oceny w zakresie pomocy społecznej;

3) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu 
elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

4) podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym 
tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji 
o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o 
szkoleniach.

6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów, mających na celu ochronę poziomu życia osób, 
rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

7) Ośrodek realizuje działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
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w Rodzinie;

8) Ośrodek bilansuje potrzeby gminy w zakresie pomocy społecznej.

3) Szczegółowo zakres zadań reguluje Regulamin Organizacyjny Ośrodka.

§ 6. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z Wojewodą, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, Policją, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem 
katolickim, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, Urzędem Gminy Czerwin, jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Czerwin.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 7. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy Kierownik i podlegli mu pracownicy.

2. Wszystkie czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy 
Czerwin.

3. Do zadań i uprawnień Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Ośrodka;

2) sporządzanie planu potrzeb Ośrodka;

3) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

4) kierowanie podległymi mu pracownikami.

4. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy może wydawać decyzje 
administracyjne w sprawach z zakresu polityki społecznej, należących do właściwości Gminy.

5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności instytucji oraz 
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej i pomocy osobom niepełnosprawnym.

6. Działalnością Ośrodka podczas nieobecności Kierownika kieruje wyznaczony przez niego pracownik.

7. W sprawach przekraczających zakres uprawnień przyznanych Kierownikowi czynności prawne

w imieniu Ośrodka podejmuje Wójt Gminy Czerwin.

8. Kierownik jest pracodawcą dla pracowników Ośrodka w rozumieniu Kodeksu Pracy.

9. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i mają do nich zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

§ 8. W ramach Ośrodka tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, innych zadań zleconych przez Kierownika.

§ 9. 1. W Ośrodku wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:

1) Kierownik;

2) wieloosobowe stanowisko pracy socjalnej;

3) komórka ds. realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń 
wychowawczych;

4) asystent rodziny;

5) pozostali pracownicy.

2. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez 
Kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta Gminy Czerwin.

3. Kierownik Ośrodka jest bezpośrednim przełożonym pracowników Ośrodka.

4. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani według zasad określonych obowiązującymi przepisami.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. 1. Działalność Ośrodka w zakresie zadań własnych finansuje gmina Czerwin w ramach środków 
budżetowych gminy.
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2. Działalność Ośrodka w zakresie zadań zleconych finansuje Wojewoda Mazowiecki.

3. Ośrodek może pozyskiwać dodatkowe środki na działalność z funduszy zewnętrznych w tym funduszy 
Unii Europejskiej.

4. Koszty utrzymania Ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników pokrywane są 
z budżetów gminy i Wojewody.

5. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych Ośrodka.

6. Obsługę finansowo - księgowo Ośrodka zapewnia księgowość Urzędu Gminy Czerwin.

7. Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetu ośrodka prowadzi Skarbnik Gminy Czerwin.

8. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

V. NADZÓR I KONTROLA

§ 11. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Czerwin.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Mazowiecki za pośrednictwem 
Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące.

§ 13. Zmiana niniejszego Statutu następuje w drodze Uchwały Rady Gminy Czerwin.

 

Przewodniczący Rady

Radosław Grabowski
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