
 
UCHWAŁA NR XXX/215/2017 

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH 

z dnia 26 września 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, 

poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930; z 2015 r. poz. 1310, poz. 1359, poz. 1616; z 2016 r. 

poz. 753, poz. 1583, poz. 2174, poz. 1948; z 2017 r. poz. 777, poz. 1292), Rada Miejska w Lipianach uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/122/2016 

Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lipianach (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 1847) wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach, zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie obowią-

zujących przepisów prawa, a w szczególności: 

1) uchwały Nr XIII/61/90 z dnia 25.04.1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej; 

2) niniejszego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej; 

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.); 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.); 

5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.); 

6) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1257); 

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.); 

8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 489 ze zm.); 

9) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.); 

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

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.); 

11) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882); 

12) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180); 

13) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902); 

14) 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 doży-

wiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821); 
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15) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 195 ze zm.); 

16) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.); 

17) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 162 ze zm.); 

18) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 697 ze zm.); 

19) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.); 

20) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1860); 

21) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1201); 

22) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390); 

23) innych przepisów dotyczących jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych.”; 

2) zmienia się treść § 6 ust. 1. punkt 4, który otrzymuje brzmienie: 

„Zarządzenia Dyrektora Ośrodka”; 

3) w § 7 ust. 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) prowadzenie postępowania w sprawie uprawnień kobiet i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do 

świadczeń opieki zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz rodziny.”; 

4) zmienia się treść § 7 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„3. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej”; 

5) zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka, zwany dalej Dyrektorem, który reprezentuje Ośrodek na 

zewnątrz. 

2. Dyrektora zatrudnia Burmistrz Lipian. 

3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Lipian. 

4. Sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej Dyrektor załatwia na podstawie upoważ-

nienia Rady Miejskiej, Burmistrza Lipian lub wynikającego bezpośrednio z przepisów rangi ustawowej”; 

6) zmienia się treść § 11 ust. 2 i 3, które otrzymują brzmienie: 

„2. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

3. Dyrektor i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) i ustawy z dnia 

22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) oraz innych odpo-

wiednich aktów prawnych.”; 

7) zmienia się treść § 12, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. Dyrektor ustala zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników formie regu-

laminu”; 

8) zmienia się treść § 13, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Strukturę organizacyjną zatwierdza Burmistrz Lipian na wniosek Dyrektora”. 

2. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.”; 
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9) zmienia się treść § 17, który otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Likwidację wyposażenia w użytkowaniu, o którym mowa w § 16 ust. 2 Ośrodek przeprowadza 

na zasadach ogólnie obowiązujących, a decyzję o skreśleniu ze stanu podejmuje Dyrektor, na wniosek 

komisji likwidacyjnej powołanej w Ośrodku”; 

10) zmienia się treść § 20 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawa gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzony przez Dyrektora 

Ośrodka na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Miejską przyjmowany przez Burmistrza 

Lipian w formie zarządzenia jako element układu wykonawczego do budżetu Gminy”; 

11) zmienia się treść § 21 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor Ośrodka może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach”; 

12) zmienia się treść § 22, który otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych 

oraz innych zobowiązań tego typu wymagane jest współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego lub 

w czasie ich nieobecności, osób przez nich upoważnionych”; 

13) zmienia się treść § 23 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lipianach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Artur Lipski 
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