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RADA lv{iaJsr"ń
W Kłcldziqti

Uchwała nr Ll4I712006
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłodzku

Napodstawie art. 18 ust.2pkt15, art.40 ust.2pkt2 ustawy zdnta 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200Ir., Nr 142, poz. 759I ze zm.) art.20 ust. 2, al1.. 21

ust. 1 pkt 2, ust.2,art.238 ust.3 ustawy zdnta 30 czerwca Ż005r. o finansachpublicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 1 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca Ż004r. o pomocy
społecznej (Dz. U' Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala co następuje:

s1
Nadaje się statut ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłodzku w brzmieniu:

,,STATUT oŚnouxł PoMoCY SPOŁECZNEJ w KI'DDZKIJ"

Rozdział I

Postanowienia ogólne

s1
ośrodek Pomoc1i Soołecznej \^/ Kłcdzku zurany d.alej ,,ośrodkienr'' jest jednostką
organizacyjną Gminy Miejskiej Kłodzko działającą w formię jednostki budzetowej
w rozumieniu ustawy z dnta 30 częrwca 2005r. o finansach publicznych.

$2
Siedzibą ośrodka i est miasto Kłodzko.
ośrodek obejmuje swoim dziŃantem obszar administracyjny miasta Kłodzka.

s3
ośrodek uŻyw a pteczęci prostokątnej o brzmieniu :

ośrodęk Pomocy Społecznej
w Kłodzku

$4
ośrodęk Pomocy Społecznej w Kłodzku działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U' z200Ir.,Nr I42,poz.

I59I zpoźn' zm.).
2. Ustawy z dnta I2 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z dnta

15.04.2004r. ze zm.)
:i. Ustawy z dnta 28 listopadaŻ}}3r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255

ze zm.)
4. Ustawy z dntaŻ2kwietnia2})5t' o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz

zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86,po2.732 ze zm.)
5. [Jstawy z dnta 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249,po2.2104).
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6. Uchwały Nr 40/90 z dnta7 ma1a 1990r. Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku w
utworzenia ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku.

7. Zaruądzenta Nr 5/90 Naczelnika Miasta Kłodzka z dnia 7 maja 1990r. w
utworzenia ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku.

8. Innych aktów prawnych dotyczących prowadzonej działalności.
9. Niniejszego Statutu.

sprawie

sprawie

2.
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Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

ss
1. Celem działaniajest wspieranie osób i rodzin zamieszkaŁych na terenie miasta KŁodzka

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umozliwienlaim Życia
w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Cel o ktorym mowa w ust. 1 ośrodek osiąga poprzezrealizację:
1) zadan własnych o charakterze obowlązkowym,
2) zadanwłasnych,
3) zadań zleconych z zakręsu administracji rządowej.
Innę zadania Gminy rea|tzowane przęZ ośrodek:
1 ) przy znaw anie i wypłacanie świad częi r odzinnych,
Ż) przyznawanie i wypłacanię zaltczki alimentacyjnej,
3) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
ośrodek realtzuje swoje zadanl'a wspólnie Z organami administracji rządowej
i samorządowej, współpracując na zasadzię partnerstwa z organizacjami społecznymi
t pozatządowymi' Kościołem Katolickim' innymi kościołami, związkami wyznaniowymi
oraz osobami ftzy cznymi i prawnymi.

Rozdział III

Organizacj a i zarządzanie Ośrodkiem

$6
1' ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.
2. Zwterzchnikiem słuzbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta Kłodzka, który nawiązuje

itozwtązuje Znlm stosunek pracy.
3. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego ptzez Burmistrza Miasta

Kłodzka.
,1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego, Kierowników

DziaŁow i Kierownika Sekcii.
5. Dyrektor ośrodka wydaje decyzje administracyjne w granicach zadań ustawowych na

p o dstawie upowaznienia Burmistrza Miasta KŁo dzka.
6. W stosunku do pracowników ośrodka Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy

w rozumieniu art. 3l ust. 1 Kodeksu Pracy.
7. ośrodek pełni funkcję koordynatora działan organtzacji pozarządowych i innych

podmiotów reaItzrąących zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie obszaru
administracyjnego miasta Kłodzka.

8. Szczegółową organizację i zakres działania komórek otganizacyjnych ośrodka oraz
zakres zadan, uprawnień i obowiązków pracowników w nich zatrudnionych określa

4.
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Regulamin organizacyjny ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zatwierdzony przęZ
Dyrektora ośrodka.

9 ' Dyrektor ośrodka, stosownie do potrzeb , moŻe tworzyc inne komórki organizacyjne lub
stanowiska pracy po uzyskaniu opinii Brrrmistrza Miasta Kłodzka.

1.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

s7
ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych, a jego formą organizacyjno *
prawlą jest jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 czetwca 2O05r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104).
Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan finansowy.
Działalnośó oŚrodka finansowana jest:
1) zę środków budzetu państwa,
2) ze środków budzetu Gminy Miejskiej Kłodzko,
3) ze środków pozabudŻetowych.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

$8
Zmiany postanowień statutu wymagajązachowania trybu okreŚlcłego dla jego uch.walenia.

$2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka

$3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojewodztwaDolnośląskiego'

Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni daty jej ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

zgodnte z att. 20 ust. 2, i art- 238 ust.3 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych( Dz' U' Nr' 249, poz' 2704 ) jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego wszczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności w tym działainości podstawowej.ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku jest jednostką budzetową w rozumieniu ustawy ofinansach publicznych a zgodnie z art.2l ust. 2 cytowanej ustawy rtutut tuki"l jednostce nadajeorgan' ktory ją utworzył' W zwięku z povvryŻszym nadanie statuttt ośrodkowi Pomocy Społecznej
tv Kłodzku jest uzasadnione i konieczne.
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/ *ooA M'EJ*KA
w Kłodzku

UcHwAŁA NR xxxlv/3 28 12009

RADY MIEJSKIEJ w KŁoDzKU
Z DNIA 26 MARCA 2OO9R.

Trriili -ir4.' $ -l

wprowadzająca zmiany do uchwaĘ Nr Ll417l2006 Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 |<wietnia 2006r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Kłodzku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pI<t 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o 

"uororrądrie 
gminnym (ednolity tękst Dz. IJ. z2OOII., Nr 142, poz. I59I zpóŹn' zm.)I arlt.

20 ust. 2 ustawy z dnia30 czerwca2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104
z pożn' zm.)Ż, art' I7 ust. 1 puJ 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t1' Dz. IJ ' z 20O8r., Nr 1 15, poz. 728 z późn. zm.)3 Rada Miejska w Kłodzku
uchwala, co następuje:

s1
W statucie ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku nadanym UchwałąNt Ll4I7l2006 Rady
Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 kwiętnia 2006r. w sprawie nadania Statutu ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Kłodzku, wprowadza się następujące zmiarry:
1. w $ 5 ust' 2 dodaje się pkt 4 o następującej treści:
,,zadań wynikających z projehów realizowanych przy wspieraniu funduszy Unii
Europejskiej "
2.w $ 5 ust. 3 dodaje się pkt 4 o następującej treści:
,, przyznawąnie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego " .

s2
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegaj ązmianie.

$3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka

$4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ss
Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszeniazmocąobowiązującą
od I puŹdziernika 2008r.
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@ustawyzostatyogtoszonew:Dz.U.zŻ00Żr''NrŻ3'poz.220,Nr62,poz'558,Nrl13,poz.984,Nrl53,poz.127l,Nr
Ż14'poz' 1806'Dz. U. z2003r.,Nr80'poz.717,Nr 16Ż,poz'1568,Dz'U.z2004r. Nr 102,poz. 1055,Nr 116, poz. 1203'Dz' U' z2005r.,Nr 17Ż,poz.I44I'
Nr 175, poz. 145'1,D2. U.22006r.,Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz. 1337, Dz. U.22007r.,Nr48,po2.327,Nr 138,po2.974,Nr 173, poz. 1218,D2.U.22008r.,
Nr I80, poz. I I ll., Nr 223,po2. 1458.
' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Zostały ogłoszone w: Dz. U z 2005r., Nr 169' poz' 14Ż0,Dz. U. z 200ór., Nr 45, poz' 319, Nr 104, poz. 708, Nr
170,poz. l2l7 i 1218, Nr l87, poz. l381, Nr 249, poz. 1832,Dz'lJ. z200'7r., Nr 82, poz. 5ó0, Nr 88, poz.587, Nr 1l5, poz' 791, Nr 140, poz.984,Dz'lJ. z
2008r.,Nr180,po2.1112,Nr209,po2.1317,Nr216,po2.1370,D2.U.22009r.,Nr19,po2.100,Nr227po2.1505.
' Zmimy tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2008r., Nr l71, poz' l056, Nr Ż16,poz.1361,Nr 2Ż3'poz.1458'Dz'lJ. z2009r.'
Nr ó, poz. 33'
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