
Załącznik
do Uchwały Nr XVI - 128/04
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 9 września 2004 r.

STATUT
OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ

W  BABOROWIE

ROZDZIAŁ  I 
Postanowienia  ogólne 

§ 1

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Baborowie  zwany  dalej  “Ośrodkiem”  jest 
samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową utworzoną na podstawie Uchwały 
Nr XI/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Baborów z dnia 20 kwietnia 1990 r.  w 
sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie.
Ośrodek podlega bezpośrednio Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 2

1. Ośrodek ma swoją siedzibę w mieście Baborów.
2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Baborów.

§ 3

Ośrodek posługuje się pieczątką o treści :
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Dąbrowszczaków  35 a
     tel./fax   077/486 9 064

§ 4

Ośrodek działa na podstawie :
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 64, 

poz. 593 z późn. zmianami),
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 

142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zmianami),
3. ustawy z dnia 26 listopada  1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 

1014 z późn zmianami),
4. uchwały Nr XI/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Baborów
5. postanowień niniejszego statutu,
6. innych  właściwych aktów prawnych.



ROZDZIAŁ  II
Zadania Ośrodka

§ 5

1. Ośrodek  realizuje  zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej  jako  zadania  własne 
gminy,  zadania  zlecone  i  powierzone  gminie  na  podstawie  ustaw oraz  zadania 
przyjęte do realizacji na podstawie porozumień.

2. Ośrodek realizuje także inne zadania przekazane do realizacji  Ośrodkowi mocą 
odrębnych ustaw.

3. Celem  działalności  Ośrodka  jest  pomoc  w  zaspakajaniu  niezbędnych  potrzeb 
życiowych,  zapobieganie  powstawaniu  oraz  umożliwienie  przezwyciężenia 
trudnych  sytuacji  życiowych  osób  i  rodzin,  których  nie  są  w  stanie  pokonać 
wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia realizowane przez :
• rozpoznanie  potrzeb  mieszkańców  miasta  i  gminy  w  zakresie  pomocy 

społecznej,
• planowanie i bilansowanie rozpoznanych potrzeb,
• kompensacja rozpoznanych potrzeb poprzez :

a) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy 
społecznej oraz innych ustaw,

b) tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu 
problemów pomocy społecznej,

c) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową pracowników 
socjalnych kierowaną na pomoc osobom i rodzinom,

• przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.
4. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami 

społecznymi,  pozarządowymi,  Kościołem  Katolickim,  pracodawcami  oraz 
osobami fizycznymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ  III
Organizacja pracy Ośrodka

§ 6

Organizację  Ośrodka  określa  Regulamin  organizacyjny  nadany  przez  Kierownika 
Ośrodka w uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy Baborów.

§ 7

Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.



§ 8

Kierownika Ośrodka zatrudnia Burmistrz Gminy Baborów.

§ 9 

Kierownik Ośrodka zatrudnia pracowników i jest ich zwierzchnikiem służbowym.

§ 10

Kierownik Ośrodka załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej 
na podstawie upoważnienia Burmistrz gminy Baborów i upoważnień ustawowych.
Zadania i organizację pracy Ośrodka określa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w regulaminie organizacyjnym.

ROZDZIAŁ  IV
Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka

§ 11

Księgowość Ośrodka prowadzona jest w Ośrodku Pomocy Społecznej przez 
pracowników zatrudnionych w Ośrodku (główna księgowa, kasjer).

§ 12

1. Działalność  Ośrodka  w  zakresie  zadań  własnych  gminy  finansowana  jest  z 
budżetu gminy

2. Środki  finansowe  na  realizację  zadań  zleconych  i  powierzonych  pochodzą  z 
budżetu państwa, a środki na realizację zadań wykonywanych przez Ośrodek na 
podstawie porozumień pochodzą z budżetów tych jednostek, z którymi zawarto 
porozumienia.

§ 13

Plany finansowe Ośrodka są opracowywane przez Kierownika Ośrodka.

§ 14 

Ośrodek posiada rachunki bankowe tworzone na zasadach określonych dla jednostek 
budżetowych.

§ 15

Majątek Ośrodka stanowi mienie Gminy Baborów.
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