
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku 

 

 

Rozdział  1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 . 

1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku jest zwany dalej ,,Ośrodkiem’’ jest jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej  nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie 

jednostki budżetowej  Miasta i Gminy Kórnik.  

2.Terenem działania Ośrodka jest Miasto i Gmina Kórnik. 

3.Siedzibą Ośrodka jest miasto Kórnik. 

4.Ośrodek mieści się w Kórniku przy ulicy Poznańskiej 34 a. 

5.Organem nadzorującym działalność  Ośrodka jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik,  a w 

zakresie zadań zleconych Wojewoda  Wielkopolski. 

§ 2 . 

Ośrodek działa w oparciu o przepisy : 

1.Ustawy z dnia  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U  z 2017 poz.1875 ze 

zm.) 

2.Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2017 poz.1769 ze zm.) 

3.Ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2017 poz.2077) 

4.Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U z 2017 poz.1952  

ze zm.) 

5.Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U z 2017  

poz.882 ze zm.) 

6.Ustawy  z dnia 26 października  1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tj. Dz .U  z 2016  r.poz.487 ze zm.) 

7.Ustawy o  z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U z 2017 poz.783 ze 

zm.) 

8.Ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (tj. Dz.U z 2017 poz.1938 ze zm.) 



9.Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (tj. Dz.U z 2015 r. 

poz. 1390) 

10.Ustawy  z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U 

z 2017 poz.489 ze zm.) 

11.Ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U z 

2017  poz.1851 ze zm.) 

12. Ustawy o  z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem ‘’(Dz. 

U. z 2016 poz. 1860) 

13. Ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tj. Dz.U z 2017 poz.220  ze zm.) 

14. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017 poz.180) 

15. Ustawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz.U 

z 2017 poz.2092 ze zm.) 

16. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. 

Dz.U z 2017 r. poz. 967 ze zm.) 

17. innych właściwych aktów prawnych. 

18. niniejszego Statutu. 

 

Rozdział 2 

Cel i zakres działalności. 

 

§ 3. Celem działalności Ośrodka jest: 

1.Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu  trudnych sytuacji życiowych , 

których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

2.Wspieranie osób i rodzin  w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umożliwienie  im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

3.Doprowadzenie osób i rodzin do życiowego  usamodzielnienia oraz integracji ze 

środowiskiem. 

§ 4. 

1.Do zadań  Ośrodka należy w szczególności: 

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych  ustawą świadczeń; 

2) praca socjalna; 



3) analiza i ocena zjawisk rodząca zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy           

społecznej; 

4) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

5) rozwijanie nowych form pomocy  społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb; 

6) współpraca i współdziałanie  z organizacjami  społecznymi  i pozarządowymi , Kościołem 

Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi  i 

prawnymi w zakresie pomocy społecznej. 

2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania z zakresu  administracji rządowej. 

3.Szczegółowy zakres zadań zleconych i własnych  realizowanych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kórniku  określa ustawa o pomocy społecznej. 

 4.Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku  realizuje zadania Gminy wynikające  z 

następujących ustaw: 

1) ustawy o świadczeniach rodzinnych , poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i 

wypłatę świadczeń rodzinnych, weryfikację świadczeń rodzinnych oraz wstrzymywanie tych 

świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie, 

2) ustawy o ustaleniu i wypłacie  zasiłków  dla opiekunów w  zakresie  prowadzenia spraw, w 

tym przyznawanie i wypłacanie zasiłków  dla opiekunów oraz wstrzymywanie  tych 

świadczeń w przypadkach  przewidzianych  w ustawie, 

3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów, poprzez ustalanie uprawnień, 

przyznawanie  i wypłatę  świadczeń  z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym  do 

alimentów, prowadzenie  postępowania  wobec dłużników alimentacyjnych 

,przeprowadzanie  wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie  oświadczeń o stanie 

majątkowych, 

4) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

ustalanie uprawnień osób do korzystania ze świadczeń  opieki zdrowotnej  finansowanych ze 

środków  publicznych, 

5) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , w szczególności poprzez opracowywanie  

i realizowanie  gminnego programu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi  organizacyjno- technicznej  zespołu 

interdyscyplinarnego, 

6) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , poprzez realizację  zadań 

własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w tym 

opracowanie  i realizacja  gminnego programu wspierania rodziny, 

7) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  poprzez  ustalanie  uprawnień , 

przyznawanie  i wypłatę  świadczenia wychowawczego , weryfikację oraz wstrzymywanie  

tego świadczenia w przypadkach przewidzianych w ustawie. 

8) ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i 

wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 



9) ustawy Prawo energetyczne poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie zryczałtowanego 

dodatku  energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,  zamieszkałych na 

terenie Miasta i Gminy Kórnik 

10) ustawy o dodatkach mieszkaniowych poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i 

wypłatę dodatków mieszkaniowych 

5. Ośrodek realizuje także inne zadania  i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej 

o charakterze własnym i zleconym. 

6. Ośrodek  w ramach  swojej działalności  może realizować  projekty  współfinansowane  ze 

środków pozabudżetowych. 

§ 5. 

1.Ośrodek  realizując zadania własne  gminy w zakresie pomocy społecznej , kieruje się 

ustaleniami  Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. 

2. Ośrodek  realizując zadania pomocy  społecznej  z zakresu administracji  rządowej  zlecone 

gminie kieruje się ustaleniami  przekazanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego. 

   

Rozdział  3 

Organizacja i zarządzanie 

 

§ 6. 

Ośrodkiem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. Dyrektor 

Ośrodka reprezentuje  Ośrodek  na zewnątrz. 

1. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw  i upoważnień udzielonych  przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik , o ile jest to niezbędne  do realizacji zadań statutowych. 

2. Dyrektor Ośrodka wykonuje swoje obowiązki przy pomocy zastępcy , głównego 

księgowego i koordynatorów sekcji  organizacyjnych. 

3. Dyrektor działając zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa oraz niniejszym Statutem  

podejmuje decyzje samodzielnie i za nie odpowiada. 

4. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka , dyrektor jest uprawniony  do wydawania 

zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 

5. Dyrektor  jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do wszystkich 

pracowników zatrudnionych w ośrodku. 

6. Podział czynności , uprawnień i odpowiedzialności pracowników Ośrodka  określają  

indywidualne  zakresy czynności. 



7. Pracownicy zatrudnieni  w Ośrodku  są pracownikami  samorządowymi  i w sprawach 

pracowniczych mają  w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych. 

8. W razie nieobecności dyrektora Ośrodka  jego obowiązki przejmuje zastępca dyrektora. 

9. Dyrektor ośrodka składa Radzie Miasta i Gminy  Kórnik coroczne sprawozdanie  z 

działalności Ośrodka  oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

§ 7. 

1. Szczegółowy zakres działania  i zasady  funkcjonowania  Ośrodka  z uwzględnieniem 

struktury organizacyjnej  określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kórniku wprowadzony zarządzeniem  dyrektora. 

2. Zasady wynagradzania pracowników określa regulamin zasad wynagradzania 

pracowników. 

 

Rozdział  4 

Gospodarka Finansowa 

          

§  8 . 

1. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Gminie Kórnik i prowadzi gospodarkę 

finansową  na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych. 

§ 9 . 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące  przepisy ustawy o 

finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej  jest plan rzeczowo-finansowy  uwzględniający kwoty 

dochodów  i wydatków określonych  przez Radę Miasta i Gminy Kórnik  uchwałą budżetową. 

3. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku  mogą być dokonywane  zmiany w 

następstwie  uchwał  Rady Miasta i Gminy Kórnik  lub zarządzeń  Burmistrza. 

4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy  i rachunki pomocnicze. 

5. Zadania zlecone gminie  realizowane  są ze środków  budżetu państwa , za pośrednictwem  

budżetu gminy, o ile przepisy nie stanowią inaczej. 

6. Zadania własne gminy realizowane są z budżetu  gminy, o ile przepisy nie stanowią inaczej. 

§ 10 . 

1. Obsługa  finansowo-księgowa i kadrowo-płacową  prowadzona jest w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kórniku. 



2. Zasady gospodarowania funduszem socjalnym określa  regulamin zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych oraz regulamin pracy komisji socjalnej. 

3. Świadczenia pieniężne  z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku wypłacane są za 

pośrednictwem  rachunków bankowych klientów, kart przedpłaconych lub w kasie . 

4. Ośrodek gromadzi i przechowuje dokumentację  związaną  z realizacją jego zadań, ze 

szczególnym uwzględnieniem  ochrony dóbr osobistych osób korzystających  ze świadczeń. 

      

Rozdział 5 

Nadzór i kontrola 

 

§ 11 . 

1. Organy gminy  sprawują kontrolę i nadzór  nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kórniku  w sposób i trybie określonym  w ustawach. 

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy  przeprowadza skarbnik 

gminy. 

§ 12 . 

1. Wojewoda Wielkopolski sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka , w zakresie 

określonym w przepisach prawa. 

 

Rozdział 6 

Mienie Ośrodka 

 

§ 13. 

1. Na mienie Ośrodka składają się środki trwałe  i przedmioty nietrwałe zakupione przez 

Ośrodek  bądź przekazane nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z 

obowiązującymi przepisami . 

2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem , zapewnia  jego ochronę i należyte 

wykorzystanie. 

 

 

 



Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

 

§ 14. 

1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku uchwala  Rada Miasta i  Gminy Kórnik. 

 

           

           

             

            

            

 

  


