


Załącznik 
do Uchwały Nr BRM.0150/XXXVIII/305/09

Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 listopada 2009r.

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADLINIE 

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§  1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie – zwany dalej  „Ośrodkiem” został utworzony na 
mocy uchwały Nr I/9/97  Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 22 marca 1997 roku.
 

§  2

Ośrodek działa na podstawie i w granicach prawa, a w szczególności :
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst  Dz. U. z 2008 
roku Nr  115, poz. 728 z późn. zmianami)
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
3. ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 
1240)
4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U.
z  2006 r. Nr  139, poz. 1591 z późn. zmianami)
5. ustawy z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jed-
nolity tekst  Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zmianami)
6. niniejszego Statutu.

§  3

1. Ośrodek jest  jednostką budżetową Miasta  Radlin w rozumieniu art. 11 ustawy o fi-
nansach  publicznych.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren  Miasta Radlin.
3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Radlinie przy ulicy Solskiego 15.
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Rozdział II

CELE I ZADANIA OŚRODKA

§  4

1. Podstawowym celem Ośrodka  jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających 
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadają-
cych godności człowieka.

2. Ośrodek w swoim działaniu realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone w zakresie 
pomocy społecznej.

3. Ośrodek wykonuje również zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§   5

1. Ośrodek przy wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej 
kieruje się ustaleniami Burmistrza Radlina, a przy wykonywaniu zadań zleconych z zakre-
su administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Śląskie-
go.

2. W wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1 Ośrodek współpracuje na zasadzie part-
nerstwa, z  organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi 
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział  III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE  OŚRODKIEM

§  6

1.  Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor.  
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Ośrodka i reprezentuje 

go na zewnątrz.

§  7

1.   W skład Ośrodka wchodzą:
            1)   Referat Pomocy Społecznej
            2)   Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2.  Organizację Ośrodka oraz  jego schemat organizacyjny  określa Regulamin Organizacyjny 

ustalony przez Dyrektora.




