
 

  
Uchwała Nr XXV/339/2005 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z dnia 21 września 2005r. 

 
w sprawie uchwalenia statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach  

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;Nr 167 ,poz.1759;z 2005r. Nr 172,poz.1441) Rada 
Miejska  w Krapkowicach uchwala co następuje: 
 

§ 1 

 
Uchwala się statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. 
 

§ 2 
 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną 
jednostką organizacyjną utworzoną na podstawie Uchwały Nr X/46/90 Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Krapkowicach z dnia 26 lutego 1990r. 

 
2. Ośrodek podlega bezpośrednio Burmistrzowi Krapkowic. 
 
3. Ośrodek działa na podstawie: 
 
- ogólnie obowiązujących przepisów prawa o pomocy społecznej; 
- ogólnie obowiązujących przepisów prawa o najmie lokali mieszkaniowych i dodatków 

mieszkaniowych; 
- ogólnie obowiązujących przepisów prawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 
- ogólnie obowiązujących przepisów prawa o świadczeniach rodzinnych; 
- ogólnie obowiązujących przepisów prawa o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej; 
- postanowień niniejszego statutu. 
 

§ 3 
 

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach należy: 
 
1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej; 
 
2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o najmie lokali i dodatków mieszkaniowych; 
 
3. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości                           

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 
 
4. Rozpoznawanie sytuacji i potrzeb jednostek, grup, rodzin oraz wszelkich uwarunkowań 

środowiskowych dla celów pomocy społecznej; 
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5. Analizowanie sytuacji i potrzeb oraz ustalanie planów działania przy wykorzystaniu 
możliwości podopiecznych ich otoczenia oraz organizacji i instytucji; 

6. Podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia stwierdzonych potrzeb 
społecznych, psychicznych i biologicznych; 

 
7. Organizowanie i prowadzenie w powiązaniu z organizacjami społecznymi i innymi 

instytucjami działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób, rodzin i grup 
wymagających pomocy; 

 
8. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 

rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej; 
 
9. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 
 
10. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pobudzanie społecznej 

aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin; 
 
11. Pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom              

i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania                          
w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi; 

 
12. Organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów 

środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych; 
 
13. Wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź 

innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu 
odpowiednich środków; 

 
14. Propagowanie wzorców (dotyczących np.: życia rodzinnego, pracy zawodowej, 

zachowań pro zdrowotnych) wzmacniających dążenia do samodzielności rodzin i grup; 
 
15. Pomoc w rozwiązywaniu problemów osób, rodzin i grup poprzez poradnictwo i wskazanie 

instytucji i organizacji do tego powołanych - czuwanie nad ich realizacją, oceną 
efektywności tych działań; 

 
16. Rozwiązywanie problemów patologii społecznej, w tym pijaństwa i alkoholizmu, 

narkomanii bezdomności i sytuacji byłych skazanych; 
 
17. Koordynacja działań podmiotów działających na rzecz pomocy społecznej; 
 
18. Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. 

Świadczenia w formie usług realizowane są poprzez Dział Organizacji Usług przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach; 

 
19. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy organizacjami społecznymi, 

związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami             
i innymi podmiotami w celu realizacji zadań pomocy społecznej; 

 
20. Inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy; 
 
21. Ocena realizacji i skuteczności planów pomocy społecznej; 
 
22. Delegowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, innym podmiotom zgodnie z ustawą  

o pomocy społecznej; 
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23. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych; 
 
24. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 
 

§ 4 
 

1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje pracą Ośrodka i odpowiada za jego 
działalność; 

 
2. Kierownik wyznacza jednego z podległych pracowników do pełnienia zastępstwa. 
 

§ 5 
 

1. Organizacja wewnętrzna Ośrodka: 
 
- dział finansowo - księgowy; 
- dział pomocy środowiskowej; 
- dział organizacji usług; 
- dział administracyjno pracowniczy i BHP; 
- dział dodatków mieszkaniowych; 
- dział profilaktyki alkoholowej; 
- dział świadczeń rodzinnych. 
 
2. Szczegółowe obowiązki Ośrodka zawiera regulamin organizacyjny ustalony przez 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

§ 6 
 

1. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności 
Ośrodka. 

 
§ 7 

 
1. Zmiany w niniejszym statucie dokonywane są w sposób właściwy dla jego uchwalenia. 
 

§ 8 
 

Traci moc uchwała  Nr XXX/492/01 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2001r. 
oraz uchwała Nr XIV/211/2004r. Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2004r. 

 
§ 9 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.  
 

§ 10 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                                 mgr inż. Andrzej Kulpa 


