
UCHWAŁA NR XXXI/251/2022 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 

- Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 3. 

Tracą moc: 

1) uchwała nr XIX/96/2004 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie; 

2) uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian 

w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 



Załącznik do uchwały nr XXXI/251/2022 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 19 grudnia 2022 r. 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYRZYNIE 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką 

organizacyjną Gminy Żyrzyn działającą w formie jednostki budżetowej nieposiadającej 

osobowości prawnej, finansowaną ze środków własnych gminy i środków administracji 

rządowej na zadania zlecone. 

§ 2. 

1. Siedzibą Ośrodka jest lokal położony w Żyrzynie w budynku przy ulicy Powstania 

Styczniowego 15. 

2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Żyrzyn. 

Rozdział 2. Misja, cele i zadania Ośrodka. 

§ 3. 

1. Misją Ośrodka jest systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych 

i dążenie do zapewnienia wysokiej jakości usług mających na celu przeciwdziałanie 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz systematycznymi działaniami 

zmierzającymi do poprawy życia mieszkańców gminy Żyrzyn. 

2. Celem Ośrodka jest realizacja zadań ukierunkowanych na wspieranie osób i rodzin 

w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, wspomaganiu ich w dążeniu 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i życia w godnych warunkach oraz podejmowanie 

działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym. 

3. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania: 

1) wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

2) wynikające z innych ustaw, w tym w szczególności: 

a) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

b) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych – wynikających 

z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, 

c) prowadzenie postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów na podstawie 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

d) prowadzenie postępowań w sprawach dodatków energetycznych na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, 



e) prowadzenie postępowań w sprawach dodatków mieszkaniowych na podstawie 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

f) prowadzenie postępowań dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

g) prowadzenie postępowań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

h) przyznawanie Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

i) prowadzenie postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia przewidzianego 

ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem”, 

j) prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych na podstawie 

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

k) prowadzenie postępowań w zakresie świadczenia dobry start, 

l) realizacja gminnego programu wspierania rodziny, 

m) realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – w tym 

realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

n) prowadzenie postępowań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o dodatku osłonowym, 

o) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz 

rozwój specjalistycznego wsparcia; 

3) wynikające z uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta. 

§ 4. 

Ośrodek realizuje zadania we współpracy z działającymi na terenie Gminy Żyrzyn 

instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, 

osobami fizycznymi i prawnymi. 

§ 5. 

W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała ponadto z jednostkami samorządu 

terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa oraz administracją rządową. 

§ 6. 

Ośrodek zapewnia obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego. 

  



Rozdział 3. Organizacja i zarządzanie. 

§ 7. 

1. Kierownik kieruje Ośrodkiem, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego 

działalność. 

2. Kierownika zatrudnia na podstawie umowy o pracę i zwalnia Wójt, który jednocześnie 

jest jego służbowym zwierzchnikiem. 

3. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych 

przez Wójta lub Radę Gminy. 

4. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa w stosunku 

do wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 

5. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego 

pracownik. 

§ 8. 

1. Kierownik wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 

publicznej należących do właściwości gminy, na podstawie upoważnień Wójta. 

2. Upoważnienia, o których mowa wyżej, mogą być także udzielone innej osobie 

na wniosek Kierownika o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy obowiązującego prawa. 

§ 9. 

1. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt. 

2. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych sprawuje Wojewoda 

Lubelski. 

§ 10. 

Kierownik corocznie przedkłada Radzie i Wójtowi sprawozdanie z działalności Ośrodka 

oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

§ 11. 

Porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy pracowników Ośrodka jak również zakres 

zadań realizowanych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zasady jego 

funkcjonowania określa regulamin organizacyjny Ośrodka ustalany przez Kierownika w 

drodze zarządzenia. 

§ 12. 

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa regulamin wynagradzania 

pracowników Ośrodka ustalany prze Kierownika w drodze zarządzenia. 

  



§ 13. 

Kierownik posiada uprawnienia do wydawania aktów wewnętrznych w zakresie bieżącej 

organizacji Ośrodka w formie zarządzeń i poleceń. 

Rozdział 4. Gospodarka finansowa i mienie. 

§ 14. 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących 

w samorządowych jednostkach budżetowych oraz w ustawie o finansach publicznych 

i ustawie o rachunkowości, dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym podstawowym 

oraz adekwatnie do potrzeb rachunkami pomocniczymi. 

2. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków własnych Gminy oraz dotacji 

celowych otrzymywanych z budżetu państwa. 

3. Ośrodek uzyskuje dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz innych tytułów 

określonych przepisami prawa, które każdorazowo odprowadza na rachunek dochodów 

Gminy. 

§ 15. 

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków 

obejmujący dochody i wydatki określone i przyjęte w budżecie Gminy. 

2. W planie dochodów i wydatków Ośrodka mogą być dokonywane zmiany na podstawie 

uchwały Rady Gminy i zarządzeń Wójta. 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe. 

§ 16. 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa. 

2. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy Żyrzyn. 

3. Zmiany do Statutu mogą być wprowadzone w formie przewidzianej do jego 

ustanowienia. 


