
UCHWAŁA NR XXVII/270/12
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy 
w Jędrzejowie 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001 r.Nr142 poz. 
1591 z późn. zm./ w związku z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2011 r., Nr 197 poz. 1172 z późn. zm./ Rada 
Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. Postanawia się ogłosić tekst jednolity Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy 
w Jędrzejowie. 

§ 2. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie  
nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Jędrzejowie, które stanowi załącznik do uchwały. 

2. Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie 

mgr Paweł Błaszkiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 stycznia 2013 r.

Poz. 541



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/270/12 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia.20.12.2012 r. 

OBWIESZCZENIE 

Rady Miejskiej w Jędrzejowe 

z dnia 20.12.2012 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIII/322/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie 
z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie  Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy 
w Jędrzejowie 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172)  ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XLIII/322/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 kwietnia 
2009r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie (Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284 poz. 2184 z dnia 16 lipca 2009r.) z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia 
zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie (Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lipca 2012r. poz. 1954 ) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/270/12 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 20.12.2012 r. 

UCHWAŁA Nr XLIII/322/09 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 29 kwietnia 2009r. 

tekst jednolity 

w sprawie  statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie 

Na podstawie  art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, Rada Miejska uchwala co następuje: 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JĘDRZEJOWIE 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką 
organizacyjną Gminy Jędrzejów utworzoną na podstawie Uchwały Nr XIV/69/90 Rady Miejskiej 
w Jędrzejowie z dnia 15 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek 
Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie”. 

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Jędrzejów. 

2. Obszarem działania Ośrodka jest Miasto i Gmina Jędrzejów. 

§ 3. Ośrodek prowadzi swoją działalność na podstawie niniejszego Statutu oraz innych przepisów prawa,a 
w szczególności: 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm./ 

2. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. 
zm./ 

3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 
z późn. zm./ 

4. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. z 2009 r. nr 
1 poz. 7 z późn. zm./ 

5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

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

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych /Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm./ 

8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm./ 
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Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka 

§ 4. 1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób 
i rodzin wymagających pomocy, organizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie 
działalności innych sił społecznych, działających w sferze pomocy społecznej w celu doprowadzenia do 
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

2. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających 
udzielenie pomocy. 

§ 5. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w § 6 Statutu, a także inne 
zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu głównie ochronę poziomu 
życia osób i rodzin. 

§ 6. Zakres działania Ośrodka określają: 

1. Ustawy i akty wykonawcze do ustaw, określone w § 3. 

2. Uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie, zwanej dalej Radą Miejską i zarządzenia Burmistrza Miasta 
Jędrzejowa. 

§ 7. W celu realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współdziała z: 

1. istniejącymi na jego terenie instytucjami oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi 

2. Kościołem Katolickim 

3. innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, 

4. pracodawcami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi. 

§ 8. Ośrodek, realizując zadania pomocy społecznej, może korzystać ze środków pozabudżetowych 
w szczególności może przyjmować dary w postaci rzeczowej i przekazywać je osobom potrzebującym. 

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka 

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności 
i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. 

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia oraz określa warunki pracy i płacy Burmistrz Miasta Jędrzejowa. 

3. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza, o ile jest to 
niezbędne dla realizacji statutowych działań Ośrodka. 

4. Dyrektor Ośrodka odpowiedzialny jest przed Burmistrzem Miasta za jego działalność, a w szczególności 
za należytą organizację pracy oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań. 

5. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności oraz przedstawia 
potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

§ 10. 1. Ośrodek organizuje i kieruje działalnością: 

a) dziennego domu pomocy, 

b) środowiskowego domu samopomocy, 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia w miarę możliwości kompleksowe wsparcie osobom 
niesprawnym psychicznie, które nie wymagają stacjonarnego leczenia szpitalnego. Zadania te Środowiskowy 
Dom Samopomocy realizuje w szczególności przez indywidualne plany postępowania wspierająco-
rehabilitacyjnego. 

§ 11. Szczegółową organizację wewnętrzną i strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres działania 
poszczególnych komórek organizacyjnych i zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nich 
zatrudnionych określa Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka zatwierdzonym przez Burmistrza 
Miasta Jędrzejowa. 

§ 12. Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka. 
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§ 13. 1. Dyrektor Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy, w stosunku do pracowników 
zatrudnionych w Ośrodku. 

2. Stosunki pracownicze w Ośrodku reguluje regulamin pracy nadawany zarządzeniem Dyrektora. 

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa 

§ 14. 1. Ośrodek działa jako jednostka budżetowa, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 

2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan dochodów i wydatków zwany planem 
finansowym. 

§ 15. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz 
odrębnych przepisach przewidzianych dla jednostek sektora finansów publicznych i sporządza na jej podstawie 
sprawozdania finansowe. 

§ 16. 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym. 

2. Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 17. Ośrodek używa podłużnej pieczęci o treści „Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy 
w Jędrzejowie”. 

§ 18. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 

§ 20. Tracą moc uchwały: 

Nr L/426/06/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.06.2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie, 

Nr LII/438/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21.09.2006r. w sprawie wprowadzenia zmian 
w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie. 

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

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 541


		2013-01-31T13:52:44+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




