
UCHWAŁA NR XXIV/374/20 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, w brzmieniu stanowiącym załącznik  
niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku z dniu 20 grudnia 2018 r. Nr IV/46/18 Rady 
Miejskiej w Kluczborku w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy w Kluczborku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/374/20 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 28 października 2020 r. 

STATUT 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku 

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku  zwany w dalszej części  Statutu Ośrodkiem, jest gminną 
jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań pomocy społecznej, działającą jako 
wyodrębniona jednostka budżetowa. 

§ 2. Ośrodek działa na podstawie : 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.); 

4) ustawy z dnia 23 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111), 

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2020r. poz. 218), 

6) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020r. 
poz. 808), 

7) ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2020r. 
poz. 821), 

8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2133), 

9) niniejszego Statutu. 

§ 3. 1.  Obszarem działania Ośrodka jest miasto i gmina Kluczbork. 

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Kluczbork. 

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu. 

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta Kluczborka. 

§ 5. Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości            i uprawnienia, 
a także zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka w miarę możliwości Ośrodka. 

§ 6. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania: 

1) wynikające z ustawy o pomocy społecznej, 

2) wynikające z innych ustaw: 

a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

b) przyznawanie i wypłacanie pomocy pieniężnej dla kombatantów z Państwowego Funduszu 
Kombatantów na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego, 

c) udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 

d) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz 
przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

e) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 
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f) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 
prowadzenie placówki wsparcia dziennego, 

g) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie pomocy z powodu klęsk żywiołowych, 

h) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty dodatku 
energetycznego przewidzianego ustawą Prawo energetyczne, 

i) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty świadczenia 
wychowawczego przewidzianego ustawą o pomocy państwa                       w wychowaniu dzieci, 

j) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty świadczenia 
pomocy materialnej dla uczniów z ustawy o systemie oświaty, 

k) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania świadczeń przewidzianych 
ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

l) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznawania zasiłków dla opiekunów na 
podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

m) potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy                    
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

n) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznawania świadczenia dobry start, 
realizowanego w ramach rządowego programu „Dobry start”, 

o) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty dodatku 
mieszkaniowego przewidzianego ustawą o dodatkach mieszkaniowych; 

3) wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Kluczborku i Zarządzeń Burmistrza Miasta    Kluczbork. 

§ 7. Ośrodek realizując zadania statutowe współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami 
pozarządowymi. 

Ośrodek realizuje zadania we współdziałaniu i współpracy, na zasadzie partnerstwa,                 
z działającymi na terenie gminy Kluczbork organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołami oraz 
osobami fizycznymi i prawnymi. 

§ 8. 1.  Na czele Ośrodka stoi dyrektor, który kieruje jego pracą i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Kluczborka. 

3. Dyrektor Ośrodka jest dyrektorem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. 

§ 9. 1.  Dyrektor Ośrodka odpowiada za właściwą realizację zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie 
powierzonych środków finansowo – rzeczowych. 

2. Dyrektor wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza 
Miasta Kluczborka oraz na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Kluczborku. 

3. Do składania oświadczeń w imieniu Ośrodka dotyczących jego praw i obowiązków wymagane jest 
współdziałanie dyrektora i głównego księgowego. 

§ 10. Do obowiązków Dyrektora Ośrodka należy w szczególności: 

1) pełne realizowanie celów i zadań oraz zapewnienie właściwej organizacji pracy, 

2) zatrudnianie pracowników Ośrodka i czynności wynikające ze stosunku pracy w stosunku do 
zatrudnionych przez siebie pracowników, 

3) stały nadzór nad pełnieniem obowiązków podległych pracowników i kontrola zarządcza, 

4) opracowywanie projektu budżetu i projektów uchwał w sprawach dotyczących działalności Ośrodka, 

5) nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka. 

§ 11. Szczegółową strukturę organizacyjną i realizowane zadania określa „Regulamin Organizacyjny 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku” ustalony przez Dyrektora Ośrodka, po uprzednim pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Burmistrza Miasta Kluczborka. 

Id: B80C31DC-E5B5-4266-A271-CA4107909C7E. Podpisany Strona 2



§ 12. 1.  Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych 
dla jednostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodek jest plan finansowy obejmujący dochody              i wydatki, 
zgodny z budżetem gminy uchwalonym przez Radę Miejską w Kluczborku. 

3. Osiągany dochód z działalności Ośrodka odprowadzany jest do budżetu Gminy. 

4. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 13. 1.  Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Kluczborku. 

2. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.
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