
UCHWAŁA NR LXIV/511/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) – Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co 
następuje:  

§ 1. Nadaje się statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/250/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 września 2016 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.09.2016 r., poz.4395). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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                                                                                                                               Załącznik nr 1  

do uchwały nr LXIV/511/2022 

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  

                                                                                                            z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

 

 

 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bystrzycy Kłodzkiej 

 
Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zwany dalej „Ośrodkiem" jest prawnie 

             wyodrębnioną, samodzielną budżetową jednostką organizacyjną Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej. 

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Bystrzyca Kłodzka, ul. 1 Maja 1. 

4. Terenem działania Ośrodka jest obszar objęty administracją gminy Bystrzyca Kłodzka. 

 

Rozdział 2. 

CELE I ZADANIA OŚRODKA 

 

§ 2. 

1. Podstawowym celem Ośrodka jest zapewnienie na terenie Gminy wszechstronnych                              

i dostępnych świadczeń z pomocy społecznej. 

2. Cel o którym mowa w ust. 1 Ośrodek osiąga poprzez realizację: 

1) zadań własnych o charakterze obowiązkowym; 

2) zadań własnych; 

3) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 

3. Zadaniem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne środki                 

i możliwości. 

 

§ 3. 

 1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu: 

1) ustawy o pomocy społecznej; 

2) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

3) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

4) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 

5) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

6) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

7) ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

8) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

9) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 

10) ustawy o dodatkach mieszkaniowych; 

11) ustawy o Karcie Dużej Rodziny; 

12) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

13) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie realizacji ustawy z dnia 4 listopada 

2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; 

14) ustawy prawo energetyczne; 

15) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

16) ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;  

17) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; 
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18) ustawy o zatrudnieniu socjalnym; 

19) ustawy o dodatku węglowym; 

20) prowadzenie postępowania i przyznawanie prawa wynikającego z przepisów ustawy                           

o dodatku osłonowym; 

21) prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która 

zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej; 

22) realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy 

Bystrzyca Kłodzka, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

23) realizacji programów systemowych i innych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego; 

24)  i innych ustaw, aktów wykonawczych do ustaw; 

25)  niniejszego Statutu. 

 

§ 4. 

Ośrodek realizując zadania statutowe, może przyjmować dary w postaci rzeczowej i przekazywać je 

osobom potrzebującym. 

 

§ 5. 

Realizując zadania pomocy społecznej, Ośrodek współpracuje z instytucjami, organizacjami 

społecznymi, związkami zawodowymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze 

charytatywnym, fundacjami, zakładami pracy, ochrony zdrowia oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

 

Rozdział 4. 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

§ 6. 

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który zarządza powierzonym majątkiem jednostki i reprezentuje go 

na zewnątrz. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Ośrodka wykonuje Burmistrz 

Bystrzycy Kłodzkiej. 

3. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych. 

4. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników                         

i wykonuje w stosunku do nich wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy. 

5. Szczegółową strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialność pracowników  

określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora Ośrodka. 

6. Dyrektor  podejmuje wszelkie decyzje w sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka. 

7. Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza 

regulaminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczące funkcjonowania Ośrodka. 

8. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy o pracownikach 

samorządowych. 

 

Rozdział 5. 

GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA 

 

§ 7. 

Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

 

§ 8. 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o finansach 

publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody                       

i wydatki z budżetu. 
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3. W planie finansowym Ośrodka mogą być dokonane w ciągu roku zmiany, w zależności od 

nałożonych zadań. 

4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. Z rachunku tego można dokonać wypłat do 

wysokości wydatków uchwalonych na dany rok budżetowy. 

 

§ 9. 

1. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa. 

2. Wydatki na realizację zadań własnych przekazane są ze środków budżetu gminy Bystrzyca 

Kłodzka i budżetu państwa. 

 

 

Rozdział 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 10. 

 Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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UZASADNIENIE 

 

Podjęcie przedmiotowej uchwały stało się koniecznym z uwagi na zmianę w organizacji 
wewnętrznej Ośrodka Pomocy Społecznej w którym to następuje zmiana stanowiska z kierownika na 
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Mając na uwadze, że OPS jest jednostką organizacyjną gminy utworzoną w celu realizacji zadań 
funkcjonującą jako jednostka budżetowa, podstawą jej działania jest statut, który powinien określać jej 
nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. 

Zaproponowane w projektowanym statucie zmiany uwzględniają również rozszerzony katalog 
realizowanych zadań, wynikających z ustaw o dodatku osłonowym, dodatku węglowym oraz prowadzenia 
postępowań oraz wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego 
na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Podjęcie niniejszej uchwały wpłynie na transparentność statutu i umożliwi działanie Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne i konieczne. 
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