
UCHWAŁA NR XV.113.2012
RADY GMINY KORNOWAC

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kornowacu 

Na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. 
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

Rada Gminy Kornowac uchwala 

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kornowacu w brzmieniu jak w załączniku do  
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XL/159/2006 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania 
Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kornowacu. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kornowac 

Mirosław Małek
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    Załącznik do Uchwały Nr XV.113.2012 

Rady Gminy Kornowac 

         z dnia 29 marca 2012r. 

 

 

STATUT  

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORNOWACU 
 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

  

§1  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną 

Gminy Kornowac powołaną do realizacji jej zadań w zakresie pomocy społecznej. 

 

 

§2  
Ośrodek działa w formie jednostki budżetowej. 

 

§3  
Ośrodek obejmuje swoim działaniem teren Gminy Kornowac. 

  

§4  
Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy w Kornowacu przy ulicy Raciborskiej 48. 

  

§5 
Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.  

 

Rozdział II  

Cele i zakres działania 

 

§6 
Celami działalności Ośrodka są: 

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb 

życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności 

człowieka, 

3) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem, 

4) współtworzenie i koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych. 

 

§7 

Zadania realizowane przez Ośrodek obejmują w szczególności: 

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń, 

2) praca socjalna, 

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

5) realizacja zadań wynikających z analizy potrzeb społecznych, 

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

 

§8 
W ramach prowadzenia działalności statutowej zadań Ośrodek realizuje zadania: 
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1. Własne Gminy Kornowac, w szczególności o charakterze obowiązkowym. 

2. Zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę Kornowac.  

 

§9 

Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi 

i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami 

fizycznymi i prawnymi. 

 

Rozdział III  

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem 

 

§ 10 
1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika wykonuje Wójt Gminy Kornowac. 

3. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje pisemnie upoważniony przez niego pracownik 

Ośrodka. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3 nie obejmuje uprawnień określonych w § 11 ust. 2. 

 

§ 11 
1. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 

2. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa 

pracy w stosunku do pozostałych pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 

 

§ 12 
Status prawny pracowników Ośrodka określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej oraz ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

 

§ 13 
Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Kierownika Ośrodka. 

 

Rozdział IV  

Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka 

 

§ 14 
Mienie Ośrodka stanowi własność Gminy Kornowac i służy wyłącznie do realizacji zadań statutowych. 

 

§ 15 
1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w przepisach o 

finansach publicznych i o rachunkowości. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy jednostki budżetowej opracowany na 

podstawie uchwały budżetowej Gminy Kornowac.  

3. Środki finansowe Ośrodka  gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

 

 

Rozdział  V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące   przepisy prawa, w szczególności przepisy o samorządzie gminnym, finansach 

publicznych   

i o pomocy społecznej. 

 

§ 17 
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Zmiany w postanowieniach niniejszego Statutu dokonywane są w trybie i na zasadach określonych dla 

jego uchwalenia. 
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