
UCHWAŁA NR S.0007.072.2019
RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Radlinie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały nr S.0007.016.2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie nadania 
Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Radlinie, 
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 3. 1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Śląskiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Radlinie

mgr Gabriela Chromik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr S.0007.072.2019

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 24 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE NR 1
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 września 2019

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy

Społecznej w Radlinie

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i

niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

ogłasza się tekst jednolity

uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.016.2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie nadania

Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą

Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.082.2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
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Załącznik

do Obwieszczenia Rady Miejskiej

w Radlinie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

uchwały w sprawie nadania

Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

w Radlinie

Uchwała Nr S.0007.016.2016
Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie

Na podstawie art. 9 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 oraz art. 7 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.),

po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska w Radlinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

§ 1. 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie w brzmieniu określonym 

w załączniku do uchwały.

§ 2. 2. Traci moc uchwała NR BRM.0007.00086.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 
2011 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie.

§ 3. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Radlinie.

§ 4. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 

1 kwietnia 2016 roku.
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Załącznik do Uchwały Nr S.0007.016.2016
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 22 marca 2016 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADLINIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie zwany dalej „Ośrodkiem” został utworzony na mocy
uchwały Nr I/9/97 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 22 marca 1997 roku.

§ 2
Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
4) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
5) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
6) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
7) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych,
10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
12) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
13) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
14) innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
15) niniejszego Statutu.

§ 3
1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną.
2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Radlin.
4. Siedziba Ośrodka mieści się w Radlinie przy ulicy Solskiego 15.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA

§ 4
1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz wspieranie osób i rodzin
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im
życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu pomocy
społecznej, w tym:
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1) podejmuje działania ukierunkowane na aktywizację, integrację oraz edukację grup
kategorialnych (np.: dzieci, młodzieży, seniorów, bezrobotnych, osób
niepełnosprawnych) oraz społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych
społecznym wykluczeniem, będących odpowiedzią na generowane przez te
podmioty potrzeby oraz problemy,

2) występuje jako rzecznik interesów grup i społeczności lokalnych, w szczególności
zagrożonych społecznym wykluczeniem,

3) realizuje programy aktywności lokalnej, odpowiadające na potrzeby grup i
społeczności lokalnych.

3. Ośrodek wykonuje również inne powierzone mu do realizacji zadania z zakresu
świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemie
pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wsparcia kobiet w ciąży i
rodzin „Za życiem”.

4. Ośrodek realizuje również rządowe programy pomocy społecznej i gminne programy
osłonowe oraz projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

§ 5
1. Ośrodek przy wykonywaniu zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

kieruje się ustaleniami Burmistrza Radlina, a przy wykonywaniu zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazywanymi przez
Wojewodę Śląskiego.

2. W wykonywaniu zadań o których mowa w ust.1 Ośrodek współpracuje z
organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 6
1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Ośrodka dokonuje

Burmistrz Radlina, który jest również jego zwierzchnikiem służbowym.
3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Ośrodka i

reprezentuje go na zewnątrz.
4. Pod nieobecność Dyrektora jego funkcję sprawuje Zastępca Dyrektora.

§ 7
Wewnętrzną organizację oraz podział zadań i odpowiedzialności określa Regulamin Organizacyjny.

§ 8
1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w

Ośrodku.
2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki

określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze
do tej ustawy.

3. Dyrektor Ośrodka ustala organizację pracy jak również zakresy czynności
pracowników.
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Rozdział 4.
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9
1. Ośrodek jest wyposażony w majątek konieczny do realizacji wykonywanych przez

niego zadań statutowych. Majątek ten stanowi własność komunalną gminy Radlin.
2. Ośrodek zarządza powierzonym mu majątkiem, zapewnia jego ochronę i należyte

wykorzystanie.

§ 10
1. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy Radlin i prowadzi gospodarkę finansową

według zasad określonych w ustawach: o finansach publicznych i o rachunkowości.
2. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy Radlin, z dotacji

celowych budżetu Państwa oraz z innych prawem dopuszczalnych źródeł.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący

dochody i wydatki.
3.¹. Pobrane dochody Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów Miasta Radlin.
4. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Dyrektor oraz w zakresie

mu powierzonym Główny Księgowy Ośrodka.
5. Ośrodek posiada rachunki bankowe.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11
1. Statut Ośrodka nadaje uchwałą Rada Miejska w Radlinie.
2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego

nadania.
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