
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/663/2018 

RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 26 września 2018 r. 

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1508) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą  

Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2016 r., poz. 5641). 

Rada Miasta Racibórz 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/136/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2011 r. w sprawie 

zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Henryk Mainusz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 października 2018 r.

Poz. 6214



Załącznik do Uchwały Nr XLIV/663/2018 

Rady Miasta Racibórz 

z dnia 26 września 2018 r. 

 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu  zwany dalej „Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną 

Miasta Racibórz, działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Ośrodek utworzony został na podstawie Uchwały Nr XII/64/90 Miejskiej Rady Narodowej w Raciborzu 

z dnia 2 marca 1990 r. 

3. Siedziba Ośrodka mieści się w Raciborzu. 

4. Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta Racibórz. 

Rozdział 2. 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA 

§ 2. Ośrodek działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), 

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1952, z późn. zm.), 

7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 554, z późn. zm.), 

8) ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.  

poz. 998, z późn. zm.), 

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

10) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180, z późn. 

zm.), 

11) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), 

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), 

13) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2092 z późn. zm.), 

14) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1851 z późn. zm.), 

15) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U . z 2016 r. 

poz. 1860 z późn zm.), 

16) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. 

zm.), 
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17) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), 

18) uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 

na lata 2014-2020 (t.j. M.P. z 2015 r.  poz. 821 z późn. zm.), 

19) niniejszego Statutu. 

Rozdział 3. 

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 3. 1. Ośrodek jest jednostką utworzoną w celu prowadzenia działań wspierających osoby i rodziny 

w wysiłkach ukierunkowanych na przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych oraz zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. 

2. Celem działalności Ośrodka jest również inicjowanie i podejmowanie działań zapobiegających 

powstawaniu trudności życiowych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną. 

§ 4. 1. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka jest: 

1) realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej; 

2) realizacja zadań wynikających z innych ustaw: 

a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

b) ustalanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec 

dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

c) działania na rzecz wspierania rodziny oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

d) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów, 

e) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczenia wychowawczego na 

podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

f) udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom wynikającej z ustawy o systemie 

oświaty, 

g) prowadzenie spraw w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

h) działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, 

i) udzielanie wsparcia społecznego osobom objętym ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, 

j) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

k) realizacja zadań z zakresu  przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy 

o dodatkach mieszkaniowych, 

l) realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy w formie dodatku energetycznego wynikających 

z ustawy Prawo energetyczne, 

m) realizacja zadań dotyczących prac społecznie użytecznych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, 

n) przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia dla rodzin, w których urodziło się dziecko 

z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za 

życiem". 

2. Ośrodek prowadzi: 

1) Warsztat Terapii Zajęciowej, 
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2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej, 

3) mieszkania chronione. 

§ 5. W celu realizacji statutowych zadań Ośrodek współpracuje z prowadzącymi działalność na terenie 

miasta Racibórz organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, 

związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami. 

Rozdział 4. 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM 

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta Racibórz. 

3. Dyrektor zarządzając Ośrodkiem zapewnia wykonywanie jego zadań statutowych, ustala jego 

organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 8 niniejszego Statutu. 

4. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka. 

5. Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 

§ 7. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy: 

1) Zastępcy Dyrektora; 

2) komórek organizacyjnych funkcjonujących w strukturze Ośrodka. 

§ 8. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych 

ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, który akceptuje Prezydent Miasta Racibórz. 

Rozdział 5. 

GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA 

§ 9. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, na zasadach określonych 

w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości . 

2. Za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka odpowiada Dyrektor. 

3. Działalność Ośrodka jest finansowana z: 

1) środków własnych Miasta Racibórz, 

2) dotacji celowych z budżetu państwa, 

3) innych źródeł zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Rozdział 6. 

MIENIE OŚRODKA 

§ 10. 1. Ośrodek wyposażony jest w mienie komunalne, stanowiące własność Gminy Racibórz, służące 

realizacji zadań statutowych. 

2. Dyrektor samodzielnie zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym, w tym w granicach 

udzielonych upoważnień. 

3. Zarząd i ochrona mienia wykonywane są z zachowaniem należytej staranności. 

Rozdział 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. Zmiany w  postanowieniach niniejszego Statutu dokonywane są w trybie i na zasadach określonych 

dla jego uchwalenia. 
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