
UCHWAŁA Nr XLII/317/09 
 

RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE 

z dnia 06 sierpnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie. 
 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) i art. 20 ust. 2 ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Wyszkowie  uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie  stanowiący załącznik  do 

niniejszej  uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa. 

§ 3 

 Tracą moc: 

 uchwała Nr XVII/94/95 Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 1995r. w sprawie nadania 

Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyszkowie; 

 uchwała Nr VIII/22/2003 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie 

zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                                        Józef Biernacki 

                                                                                                  



Załącznik 

                                                                                                        Do Uchwały Nr XLII/317/09 

                                                                                                        Rady Miejskiej w Wyszkowie  

z dnia 06 sierpnia 2009 r. 

 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKOWIE 

 

         Postanowienia ogólne  

§ 1 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wyszkowie jest gminną jednostką organizacyjną działającą 

na podstawie: 

 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. 

zm.), 

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

z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), 

 uchwały nr XI/59/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wyszkowie  z dnia 29 marca 1990r. 

w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 

 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 

 innych przepisów prawa materialnego dotyczących działalności OPS. 

§ 2 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem" jest jednostką budżetową Gminy 

Wyszków. 

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Wyszkowa. 

3. Terenem  działania Ośrodka jest obszar gminy Wyszków. 

4. Ośrodek ma swoja siedzibę w Wyszkowie przy ul. 3 Maja 16. 

 
Cele i zadania 

§ 3 

1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych 

osób i rodzin , które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz 

umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. 



2. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i 

rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych 

problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. 

3. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności: 

1) Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym 

rozbudowę  niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

2) Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. 

3) Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń. 

4) Pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i 

rodzin. 

5) Praca socjalna jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom 

stwarzająca możliwości do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. 

6) Wspieranie działalności osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej działających na rzecz pomocy społecznej. 

7) Współdziałanie i współpraca z samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi i 

pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi w celu 

zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów osób i rodzin wymagających pomocy 

społecznej. 

8) Organizowanie różnorodnych form pomocy, w tym rozwijanie nowych form pomocy 

społecznej, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom 

społecznym, 

9) Projektowanie budżetu OPS w zakresie zadań statutowych i ustawowych, 

10) Opracowywanie, aktualizacja, koordynacja i realizacja gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych. 

4. Ośrodek wykonuje zadania własne zgodnie z ustaleniami Burmistrza Wyszkowa, a zadania 

zlecone zgodnie z ustaleniami Wojewody Mazowieckiego. 

§ 4 

 1. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 

992 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, 

poz. 1378 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 

1493 z późn.zm.).  

§ 5 

 Ośrodek może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych. 



Organizacja i zarządzanie  

§ 6 

1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia  Burmistrz Wyszkowa. 

3. Dyrektor Ośrodka jest pracodawcą dla wszystkich zatrudnionych w nim pracowników. Status 

prawny pracowników Ośrodka określa ustawa o pracownikach samorządowych i ustawa 

o pomocy społecznej. 

4. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym 

Ośrodka. Regulamin zatwierdza  Burmistrz Wyszkowa. 

5. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka 

oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

6. Dyrektor Ośrodka przygotowuje i przedkłada Burmistrzowi plan finansowy Ośrodka. 

7. Dyrektor wydaje decyzje administracyjne w sprawach z zakresu administracji publicznej na 

podstawie upoważnień udzielonych przez właściwy organ Gminy. 

Gospodarka majątkowa i finansowa  

§ 7 
1. Ośrodek jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 

2104 z późn. zm.): 

- środki finansowe na realizację zadań własnych gminy zapewnia na rzecz Ośrodka 

Gmina Wyszków. 

- środki finansowe na realizację zadań zleconych zapewnia na rzecz Ośrodka Wojewoda 

Mazowiecki. 

2. Ośrodek  pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu , a zrealizowane dochody 

odprowadza w całości na rachunek budżetu gminy. 

3. Bezpośredni nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Dyrektor. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 8 
 

1. Wprowadzenie zmian do statutu  Ośrodka wymaga podjęcia właściwej uchwały przez Radę 

Miejską  w Wyszkowie. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

 Przewodniczący Rady 

                                                                                                             Józef Biernack 


