
Uchwała Nr  XXX / 227 / 2008
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia  28 listopada 2008 r.
w sprawie:  Uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej           

           w Nowym Tomyślu.

Na podstawie art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 i Nr 171, poz., 1056) ; art. 20 ust.2 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 
2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218; Nr 249, poz. 1832; z 
2007r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)  oraz art. 40 
ust.2 pkt.2, w związku z art. 7 ust.1 pkt.6) i art. 18 ust.1 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 
62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1023, Nr 167, poz.1759; z 2005 
r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. 
Nr 48,  poz.327,  Nr 138,  poz.974,  Nr  173,  poz.1218;  z 2008r  Nr  180,  poz.  1111)   Rada 
Miejska w Nowym Tomyślu uchwala,  co następuje:

§  1. Uchwala  się  Statut  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Tomyślu   w 
brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§  2.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/70/99 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 
września  1999  r.  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w  Nowym  Tomyślu,  zmieniona  uchwałą  Nr  XVIII/144/2004  r.  Rady  Miejskiej  w 
Nowym Tomyślu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/70/99 
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 września 1999 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Tomyślu  (Dziennik  Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 102, poz.2059 z dnia 02.07.2004 r.) oraz Uchwała 
Nr  XX/134/2008  Rady  Miejskiej  w  Nowym  Tomyślu  z  dnia  22  lutego  2008  r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/70/99 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 
24  września  1999  r.  w  sprawie  uchwalenie  Statutu  Ośrodka  Pomocy Społecznej 
w Nowym Tomyślu (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 55, poz.
1112 z dnia 14 kwietnia 2008 r.). 

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

             Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                          /-/  mgr inż. Piotr Szymkowiak



U z a s a d n i e n i e

do   Uchwały   Nr  XXX  /  227  /2008    Rady  Miejskiej  w  Nowym  Tomyślu 
z   dnia  28 listopada 2008 r.
w  sprawie:   uchwalenia  Statutu  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowym 
Tomyślu

Kompetencje  Rady   Miejskiej  do  podjęcia  niniejszej  uchwały  wynikają 

z art.40 ust.2   pkt.2 w związku z art.7 ust.1 pkt.6) i art.18 ust.1 pkt.15) ustawy z dnia 

8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.1591, 

z  późniejszymi zmianami ). Zgodnie z tą regulacją Rada  Miejska może wydawać 

akty  prawa  miejscowego  (w  formie  uchwały)  w  zakresie  organizacji  urzędów 

i instytucji gminnych.

Statut  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowym Tomyślu  w  brzmieniu określonym 

w proponowanej uchwale, uwzględnia zadania pomocy społecznej  wprowadzone od 

momentu  powołania  Ośrodka,  w  tym  wynikające  z  utworzenia  nowej  komórki 

organizacyjnej – domu dziennego pobytu.

W  związku  z  powyższym  podjęcie  niniejszej  uchwały  należy  uznać 

za  zasadne.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                          /-/  mgr inż. Piotr Szymkowiak



             Załącznik do uchwały Nr XXX / 227/ 2008
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu

                                                                Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                w Nowym Tomyślu

Statut 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu

§  1. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Tomyślu,  zwany  dalej  „Ośrodkiem”, 

działa  na podstawie:

1) Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Nowy Tomyśl Nr XI / 67 /90  z dnia 

25  kwietnia  1990  roku  w  sprawie  powołania  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 

w Nowym Tomyślu  oraz niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Miejską 

w Nowym Tomyślu,

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.   z 2008r. Nr 115, 

poz. 728),

3) innych przepisów dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych.

§ 2. Ośrodek jest  jednostką organizacyjną utworzoną do realizacji  zadań pomocy 

społecznej zleconych gminie, a także zadań własnych gminy określonych w Ustawie 

o  pomocy społecznej i innych ustawach.

§ 3. Siedziba Ośrodka mieści się w Nowym Tomyślu, a obszarem działania jest 

miasto   i gmina Nowy Tomyśl.

§ 4.  Ośrodek  prowadzony  jest  w  formie  jednostki  budżetowej  i  finansowany  z:

1) dotacji  celowych  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  zleconych  pomocy 

społecznej,

2) budżetu  samorządu  terytorialnego  (Gminy  Nowy  Tomyśl)  na  realizację  zadań 

własnych.



§ 5. 1. Ośrodek wykonuje funkcje diagnostyczne, planistyczne, decyzyjne 

i realizacyjne.

2.  Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, 

w tym niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej,

3) przyznawanie zgodnie z uprawnieniami do załatwiania indywidualnych spraw 

z zakresu administracji publicznej i wypłacanie przewidzianych Ustawą 

o  pomocy  społecznej  i  innymi  ustawami  świadczeń,

4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych osób i rodzin,

5) prowadzenie pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa, 

prewencji,  w  tym  działań  wspierających korekcyjnych i kompensacyjnych,

6) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,

7) realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej nałożonych na 

gminę przez obowiązujące ustawy lub wynikających z decyzji organów gminy,

8) realizowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego,

9) realizowanie zadań w zakresie działań podejmowanych wobec dłużników 

alimentacyjnych,

10)organizowanie wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych rozumianego 

jako forma środowiskowej pomocy półstacjonarnej.

 

§ 6. Ośrodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego 

Księgowego  oraz  kierowników   komórek  organizacyjnych.

§  7. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

dział metodyczny,

dział usług opiekuńczych,

dom dziennego pobytu,

sekcja finansowo – księgowa,

sekcja do spraw świadczeń pomocy społecznej,

sekcja do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,



samodzielne stanowisko do spraw pracowniczych,

samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi prawnej.

§ 8. Schemat organizacyjny Ośrodka określa załącznik do niniejszego Statutu.

§ 9. Zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych Ośrodka ustalają 

odrębne regulaminy, zatwierdzone przez Dyrektora Ośrodka.

§ 10.  W  zakresie  realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie Ośrodek  

współdziała  z :

1) instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi, 

zakładami pracy,

2) osobami prawnymi i fizycznymi wspierającymi działalność pomocy społecznej.

§ 11. Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie i na zasadach przewidzianych 

dla jego uchwalenia.

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                          /-/  mgr inż. Piotr Szymkowiak
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