
UCHWAŁA NR 193/XXXIV/2017
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.),oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 211/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 marca 2010 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkini Górnej.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyć
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Załącznik do Uchwały Nr 193/XXXIV/2017

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 27 lutego 2017 r.

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MAŁKINI GÓRNEJ

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, zwany dalej „OPS”, jest gminną jednostką organizacyjną 
gminy Małkinia Górna, nie posiadającą osobowości prawnej, utworzoną w celu realizacji zadań własnych gminy 
i zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej. 

§ 2. OPS realizuje zadania na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 546 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2016r. 
poz. 963 z późn. zm.)

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1518 z późn. zm.)

8) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2016r. 
poz. 169 z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016r. 
poz. 575 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1390 z późn. 
zm.),

11) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195 z późn. 
zm.)

12) ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 785 z późn. zm.)

13) ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r, 
poz. 1860)

14) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2016r. 
poz. 162 z późn. zm.),

15) uchwały Nr X/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Małkini Górnej, z dnia 21 lutego 1990r. w sprawie 
utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej,

16) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności,

17) niniejszego Statutu.
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§ 3. OPS w Małkini Górnej realizuje politykę społeczną gminy Małkinia Górna mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i podjętymi w tym 
zakresie uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

§ 4. OPS stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Małkinia Górna działając na prawach jednostki budżetowej. 

§ 5. Nadzór nad bieżącą działalnością OPS oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje Wójt Gminy 
Małkinia Górna, zwany dalej Wójtem Gminy. 

§ 6. Nadzór nad realizacją zadań zleconych realizowanych przez OPS sprawuje Wojewoda Mazowiecki 
poprzez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

§ 7. 1. Obszar działania OPS obejmuje teren Gminy Małkinia Górna.

2. Siedziba OPS mieści się w Małkini Górnej przy ulicy Biegańskiego 3.

3. OPS używa pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby:

Ośrodek Pomocy Społecznej

07-320 Małkinia Górna

ul. Biegańskiego 3.

Rozdział 2
Cele i zadania OPS

§ 8.  Przedmiotem działania OPS jest realizacja zadań określonych postanowieniami ustaw 
wymienionych w §1. 

§ 9. Głównym celem OPS w Małkini Górnej w szczególności jest: 

1) zapobieganie powstawaniu trudnych życiowych sytuacji, których rodziny nie są w stanie pokonać 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

2) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

3) zapobieganie powstawaniu trudnych życiowych sytuacji, których rodziny nie są w stanie pokonać 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

4) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 10. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających 
udzielenie pomocy oraz możliwości finansowych OPS. 

§ 11.  Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć umacnianiu rodziny. 

§ 12. OPS realizuje zadania pomocy społecznej tj.:

1) zadania własne gminy,

2) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,

3) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

§ 13. Do zadań OPS należy w szczególności: 

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Małkinia Górna, w tym 
rozbudowa niezbędnej struktury organizacyjnej,

2) analizowanie i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3) wspomaganie osób i rodzin w osiąganiu aktywności społecznej i możliwie pełnej samodzielności 
ekonomicznej,

4) prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako działalność fachową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom 
we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków 
sprzyjających temu celowi.

§ 14.  OPS może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej oraz innymi aktami prawnymi regulującymi działania w zakresie pomocy społecznej. 
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§ 15. OPS realizuje swoje zadania współpracując na zasadach partnerskich z Kościołem Katolickim oraz 
z innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami 
pozarządowymi, które w swoich statutowych celach i zadaniach zajmują się pomocą społeczną, ochroną poziomu 
życia osób i rodzin, a także innymi instytucjami, które wykonując swoje zadania mogą przyczynić się do 
rozwiązania problemu adresata pomocy społecznej. 

§ 16. 1. OPS może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do 
organów określonych odrębnymi przepisami. 

2. Kierownik OPS może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

3. OPS obejmuje pomocą osoby, które zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o pomocy społecznej, do 
takiej pomocy zostały zakwalifikowane.

§ 17. 1. OPS realizując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta 
Gminy. 

2. OPS realizując zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kieruje się 
ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.

Rozdział 3
Organy ośrodka, jego organizacja, pracownicy

§ 18. 1.  Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i zarządza Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za 
całokształt jego działalności oraz reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Prawa i obowiązki pracodawcy w stosunku do Kierownik OPS wykonuje Wójt Gminy.

3. Kierownik OPS wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy wobec 
wszystkich pracowników OPS.

4. Kierownik OPS działa w granicach pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Radę Gminy oraz Wójta 
Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 
należących do właściwości gminy oraz z zakresu innych spraw przekazanych ustawowo.

5. Kierownik raz w roku zobowiązany jest złożyć Radzie Gminy sprawozdanie z działalności OPS oraz 
przedstawić potrzeby i problemy w zakresie pomocy społecznej i innych zadań zleconych OPS, w terminie 
ustalonym przez Radę Gminy.

6. W czasie nieobecności Kierownika OPS jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez Kierownika 
pracownik.

§ 19.  Wewnętrzną strukturę organizacyjną OPS, szczegółowy podział zadań, ustalenie zakresów czynności, 
uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy określa kierownik w regulaminie 
organizacyjnym Ośrodka.

§ 20. 1.  W celu realizacji zadań OPS Kierownik może wydawać zarządzenia, regulaminy i instrukcje 
regulujące wewnętrzną organizację i tryb działania OPS. 

2. Kierownik Ośrodka w drodze odrębnych zarządzeń określa:

a) instrukcję kancelaryjna i rzeczowy wykaz akt;

b) regulamin wynagradzania pracowników OPS;

c) inne prawem przewidziane zasady mające na celu usprawnienie i przygotowanie OPS do efektywnego 
wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 21. 1. W OPS zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz administracji i obsługi, zgodnie 
z przyjętym stanem etatów. 

2. W miarę potrzeb z OPS mogą współpracować specjaliści z różnych dziedzin związanych z jego działalnością 
i realizacją zadań statutowych.

3. Pracownicy OPS są pracownikami samorządowymi, których uprawnienia i obowiązki wynikają z ustawy 
o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej, a w kwestiach nieuregulowanych mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.
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Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej

§ 22.  OPS prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. 

§ 23. 1. Podstawą gospodarki finansowej OPS jest roczny plan finansowy sporządzony przez Kierownika OPS, 
a zatwierdzony przez Wójta Gminy. 

2. W planach finansowych OPS mogą być dokonywane w ciągu roku zmiany będące następstwem uchwały 
Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy.

§ 24. Do składania w imieniu OPS oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i innych 
zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie Kierownika i Głównego Księgowego. 

§ 25. Zadania własne gminy realizowane są z budżetu gminy, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

Rozdział 5
Nadzór i kontrola

§ 26. 1.  Organy gminy sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością OPS w sposób i trybie określonym 
w ustawach. 

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń OPS z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.

3. Wojewoda Mazowiecki sprawuje nadzór nad działalnością OPS w zakresie określonym w przepisach prawa.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 27. 1. Kierownik OPS ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu. 

2. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają inne obowiązujące akty prawa.
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Uzasadnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania pomocy społecznej w gminie będąc jednostką organizacyjną
Gminy Małkinia Górna, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą jako jednostka budżetowa. Ośrodkiem
jednoosobowo kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik.

Coraz szerszy zakres powierzanych Ośrodkowi zadań spowodował konieczność uzupełnienia
obowiązującego Statutu o wykaz obowiązujących aktów prawnych na podstawie, których obecnie Ośrodek
realizuje swoje zadania związane  z zakresem działalności Ośrodka.  Dla prawidłowej czytelności
i przejrzystości Statutu, zasadne jest jego uchwalenie w aktualnym brzmieniu i uchylenie Statutu
w obowiązującej dotychczas treści.

Podjęcie przez Radę przedstawionego projektu Uchwały ureguluje w sposób kompleksowy podstawy prawne
wskazane w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, a bezpośrednio związane z zakresem
działalności Ośrodka.

Z tego względu podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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