UCHWAŁA NR IX/97/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
Na podstawie art. 7 pkt 6, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)
po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na wniosek Burmistrza
Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik do uchwały Nr IX/97/2019
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 czerwca 2019 r.
STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOSZKU
§ 1. 1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą
w formie jednostki budżetowej, podlegającą organom gminy Toszek.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje obszar administracyjny gminy Toszek.
3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Toszku.
§ 2. 1. Ośrodek realizuje zadania gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
2. Ośrodek realizuje zadania gminy wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy
o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, ustawy o samorządzie gminnym,
ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy Prawo energetyczne.
3. Przy wykonaniu zadań określonych w punktach 1 i 2 Ośrodek współdziała z jednostkami samorządu
terytorialnego wszystkich szczebli, jednostkami służby zdrowia, szkolnictwa, sądownictwa i policji, a także
współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
§ 3. 1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor Ośrodka.
2. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Ośrodka oraz reprezentuje go
na zewnątrz.
§ 4. 1. Organizację pracy Ośrodka, jego schemat organizacyjny określa regulamin organizacyjny Ośrodka,
który ustala Dyrektor Ośrodka.
2. Zadania i zakresy czynności odpowiedzialności zatrudnionych w Ośrodku ustala Dyrektor Ośrodka,
który jest zwierzchnikiem służbowym.
§ 5. 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w przepisach ustawy
o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).
3. Majątek Ośrodka stanowią środki trwałe stanowiące wyposażenie Ośrodka.
4. Ośrodek jest jednostką budżetową, finansowaną ze środków:
1) budżetu gminy;
2) dotacji celowych z budżetu państwa;
3) pochodzących z innych, prawem dopuszczalnych źródeł.
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UZASADNIENIE
Podjęcie uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku wynika z konieczności
uaktualnienia podstaw prawnych funkcjonowania tej jednostki organizacyjnej oraz formalnego
uregulowania zakresu jej działalności, w związku z powierzeniem jej do realizacji nowych zadań.
Zgodnie z uchwałą Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.),
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku otrzymał uprawnienie do załatwiania indywidualnych
spraw w zakresie dodatków energetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755).
Pismem Burmistrza Toszka Nr ORG.0052.30.2019 z dnia 1.04.2019 r. Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Toszku otrzymał upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków
mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.).
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