Statut
Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 29 marca 2010 11:26 -

<p align="center"><strong>STATUT MIEJSKO-GMINNEGO</strong></p> <p
align="center"><strong>O�RODKA POMOCY SPO�ECZNEJ W PE�CZYCACH</strong></p>
<p align="center"><strong> </strong></p> <p align="center"><strong>ROZDZIA�
I</strong></p> <p align="center"><strong>Postanowienia og�ne</strong></p> <p>� 1.
Jednostka organizacyjna pod nazw� O�rodek Pomocy Spo�ecznej������������ w
Pe�czycach zwany w dalszym ci�gu O�rodkiem dzia�a w oparciu o:</p> <p>1)����
ustaw�z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U.������������ z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),</p> <p>2)���� ustaw�z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
spo�ecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 ze zmianami),</p> <p>3)����
niniejszy Statut.</p> <p>�</p> <p>� �2.1. O�rodek jest jednostk� organizacyjn� Miasta i
Gminy Pe�czyce</p> <p>2. O�rodek nie posiada osobowo�ci prawnej.</p> <p>�</p>
<p>� 3. Siedziba mie�ci si�w Pe�czycach, a terenem dzia�ania jest obszar Gminy
Pe�czyce.</p> <p>�</p> <p>� 4. Organem nadzoruj�cym dzia�alno��O�rodka jest
Burmistrz Pe�czyc, zwanej dalej Burmistrzem.</p> <p>�</p> <p
align="center"><strong>ROZDZIA� II</strong></p> <p align="center"><strong>Cele i
przedmiot dzia�ania</strong></p> <p>� 5.1. Celem dzia�ania O�rodka jest rozpoznawanie i
zaspakajanie niezb�nych potrzeb �yciowych os� i rodzin wymagaj�cych pomocy,
organizowanie wynikaj�cych z tego rozpoznania zada� a tak�e inspirowanie dzia�alno�ci
innych si� spo�ecznych, dzia�aj�cych w sferze pomocy spo�ecznej w celu doprowadzenia
do �yciowego usamodzielnienia os�������� i rodzin oraz ich integracji ze
�rodowiskiem.</p> <p>2. Rodzaj, forma i rozmiar �wiadcze�powinny by�odpowiednie do
okoliczno�ci uzasadniaj�cych udzielenie pomocy.</p> <p>�</p> <p>� 6. Zakres dzia�ania
O�rodka okre�laj�:</p> <p>1)���� Ustawy i akty wykonawcze do ustaw,</p> <p>2)����
Uchwa�y Rady Miejskiej w Pe�czycach zwanej dalej Rad� Miejsk����� ��i zarz�dzenia
Burmistrza.</p> <p>� 7.1. O�rodek realizuje zadania w�asne i zadania zlecone w zakresie
ustalonym w � 6 statutu.</p> <p>2. O�rodek realizuje inne zadania wynikaj�ce z rz�dowych
program� pomocy spo�ecznej maj�cych na celu g��nie ochron�poziomu �ycia os� ��i
rodzin.</p> <p>�</p> <p>� 8.1. O�rodek, w zakresie �wiadczonej pomocy spo�ecznej,
wsp�racuje��������� z instytucjami, organizacjami pozarz�dowymi, w tym
szczeg�no�ci������������� z organizacjami ko�cielnymi, stowarzyszeniami oraz
pe�ni rol�koordynatora rozwi�zywania poszczeg�nych problem� spo�ecznych w stosunku
do tych organizacji.</p> <p>�</p> <p>� 9. O�rodek realizuje zadania pomocy spo�ecznej,
mo�e przyjmowa�dary���� w postaci rzeczowej i przekazywa�je osobom
potrzebuj�cym.</p> <p>�</p> <p>�10. O�rodek mo�e w swoich strukturach tworzy�inne
formy wsparcia dziennego.</p> <p>�</p> <p>� 11. Rada Miejska mo�e na�o�y�na
O�rodek obowi�zek realizacji innych zada�</p> <p>�</p> <p align="center">�</p> <p
align="center"><strong>ROZDZIA� III</strong></p> <p align="center"><strong>Organizacja i
zarz�dzanie o�rodkiem</strong></p> <p>� 12.1.O�rodkiem kieruje Kierownik O�rodka,
zwany dalej Kierownikiem, kt�y reprezentuje O�rodek na zewn�trz.</p> <p>2. Kierownika
zatrudnia i zwalnia Burmistrz Pe�czyc.</p> <p>3. Kierownik za�atwia sprawy indywidualne z
zakresu administracji publicznej na podstawie upowa�nienia burmistrza lub wynikaj�cego
bezpo�rednio z przepis� rangi ustawowej.</p> <p>�</p> <p>� 13.1. W O�rodku zatrudnia
si�pracownik� dzia�alno�ci podstawowej, administracji i obs�ugi.</p> <p>2. Kierownik jest
pracodawc� w rozumieniu prawa pracy.</p> <p>3. Kierownik i pracownicy w O�rodku powinni
posiada�kwalifikacje okre�lone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy
spo�ecznej (Dz. U z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami) oraz innych odpowiednich akt�
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prawnych.</p> <p>�</p> <p>� 14.1. Struktur�organizacyjn� O�rodka zatwierdza Burmistrz
na wniosek kierownika.</p> <p>2. Organizacj�wewn�trz O�rodka okre�la regulamin
organizacyjny nadawany przez Kierownika.</p> <p>�</p> <p>� 15. Nadz� merytoryczny
nad wykonaniem zada�zleconych sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.</p> <p>�</p>
<p>�</p> <p align="center"><strong>ROZDZIA� IV</strong></p> <p
align="center"><strong>Maj�tek i gospodarka finansowa O�rodka</strong></p> <p
align="center"><strong> </strong></p> <p>� 16. Maj�tek O�rodka jest w�asno�ci� Gminy
Pe�czyce.</p> <p>�</p> <p>� 17. 1. Burmistrz zapewnia O�rodkowi m.in. niezb�ne do
prowadzenia dzia�alno�ci: budynek, urz�dzenia, sprz�, wyposa�enia pomieszcze�</p>
<p>2.Wyposa�enie pomieszcze�nie stanowi�ce �rodk� trwa�ych, wyposa�enie
pracownik� w odzie� robocz�, ochronn�, �rodki czysto�ci i inne O�rodek zakupuje ze
�rodk� obrotowych do wysoko�ci okre�lonej� w planie finansowym kieruj�c si�zasadami
efektywno�ci ich wykorzystania.</p> <p>�</p> <p>� 18. 1. Sprzeda� i kasacja �rodk�
trwa�ych wymaga zgody Burmistrza.</p> <p>�</p> <p>2. Likwidacj�wyposa�enia w
u�ytkowniku, o kt�ym mowa w � 17���� ust. 2 O�rodek przeprowadza na zasadach
og�nie obowi�zuj�cych, a decyzjꠠ����� o skre�leniu ze stanu podejmuje Kierownik na
wniosek komisji likwidacyjnej powo�anej w O�rodku.</p> <p>�</p> <p>� 19. Form�
organizacyjno ? prawn� funkcjonowania jest jednostka bud�etowa.</p> <p>�</p> <p>�
20.1. Wydatki na realizacj�zada�w�asnych pokrywane s� z bud�etu Miasta��� i
Gminy.</p> <p>2. Na realizacj�zada�zleconych z zakresu administracji rz�dowej �rodki
zapewnia bud�et Pa�twa.</p> <p>�</p> <p>� 21.1. Podstaw� gospodarki finansowej
O�rodka jest plan finansowy, sporz�dzony przez Kierownika O�rodka na podstawie bud�etu
Gminy uchwalonego przez Rad�Miejsk�, przyjmowany przez Burmistrza w formie zarz�dzenia
jako element uk�adu wykonawczego do bud�etu Gminy.</p> <p>2. W planie finansowym
O�rodka w ci�gu roku mog� by�dokonywane zmiany w nast�stwie uchwa� Rady Miejskiej,
zarz�dze�Burmistrza oraz Kierownika (w zakresie wynikaj�cym z upowa�nienia).</p>
<p>�</p> <p>� 22. O�rodek prowadzi samodzielnie gospodark�finansow� i pokrywa
wydatki ze �rodk� otrzymywanych z bud�etu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do
tego bud�etu. O�rodek rozlicza si�z dochod� i wydatk� oraz z otrzymywanych �rodk� na
wydatki bud�etowe na zasadach ustalonych dla jednostek bud�etowych.</p> <p>�</p>
<p>� 23. Do sk�adania w imieniu O�rodka o�wiadcze�w zakresie jego praw������ i
obowi�zk� finansowych oraz innych zobowi�za�tego typu wymagane jest wsp�zia�anie
Kierownika i G��nego ksi�owego lub w czasie ich nieobecno�ci os� przez nich
upowa�nionych.</p> <p align="center"><strong> </strong></p> <p
align="center"><strong>ROZDZIA� V</strong></p> <p align="center"><strong>Postanowienia
ko�owe</strong></p> <p align="center"><strong> </strong></p> <p>� 24. Zmiany w Statucie
mog� by�dokonywane w trybie okre�lonym dla jego uchwalenia.</p> <p>�</p>
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