UCHWAŁA NR XII/90/15
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6 i 6a, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późń. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 855 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.
§ 2. Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 lutego 2009r. nr XXXI/246/2009 w sprawie
nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Bierutowie
Marianna Jarząb
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Załącznik do uchwały nr XII/90/15
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia 24 września 2015r.

Statut
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bierutowie
I.

Postanowienia ogólne
§ 1.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie zwany dalej Ośrodkiem działa na
podstawie:
1) uchwały Rady Miasta Bierutów nr 14/90 z dnia 29 czerwca 1990 r w sprawie utworzenia
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 poz.594 z póź.zm.),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163 z póź. zm.)
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póź.zm.)
5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2015 r. poz. 332)
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z póź.
zm.)
7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005. Nr 180
poz. 1493 z póź. zm.)
8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z
2015 r. poz. 895)
9) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114).
10) ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z póź. zm.)
11) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r, o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r, poz. 1863)
12) ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r, Nr. 256 poz. 2572 z
póź. zm.)
§ 2.
1. Ośrodek jest samodzielną jednostka organizacyjną Miasta i Gminy Bierutów zwanej dalej
Gminą działającą w formie jednostki budżetowej Gminy.
2. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy i z zakresu administracji rządowej realizowane
przez Gminę określone w ustawach o pomocy społecznej, ustawie o rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawie o świadczeniach rodzinnych.
§ 3.
1. Siedzibą Ośrodka jest Bierutów.
2. Działalność Ośrodka obejmuje teren Miasta i Gminy Bierutów.
§ 4.
1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy ustawy o
pracownikach samorządowych, kodeksu pracy i zakresy obowiązków ustalone przez
kierownika Ośrodka.
§ 5.
1. Strukturę wewnętrzną Ośrodka oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek
określa regulamin organizacyjny.
2. W celu wykonywania zadań statutowych ośrodek może tworzyć jednostki jak: specjalistyczne
poradnie rodzinne, ośrodki profilaktyki środowiskowej i interwencji kryzysowej, gminne
ośrodki wsparcia i inne związane z działalnością Ośrodka.
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§ 6.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Ośrodka jest Burmistrz Bierutowa zwany dalej
Burmistrzem.
II.

ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA
§ 7.
1. Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań określonych w przepisach
zawartych w § 1, jako zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie oraz realizowanych na
podstawie zawieranych porozumień z innymi podmiotami.
§ 8.
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Opracowywanie i wdrażanie gminnej strategii rozwiazywania problemów społecznych.
Opracowywanie i realizacja gminnych programów wspierania rodziny.
Praca socjalna i praca z rodziną.
Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
Rozwijanie nowych form wsparcia społecznego i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
Prowadzenie działań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Realizacja zadań własnych gminy podyktowanych ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Wykonywanie zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych
gminy objętych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów
Realizacja zadań gminy przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Realizacja zadań gminy przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty w zakresie pomocy materialnej dla uczniów
Realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconym gminie objętych ustawą z
dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
Realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada
2003 r.

2. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i
samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami,
związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i
prawnymi.
3. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia
alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o
prokuraturze.
4. Kierownik Ośrodka może kierować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub
niezdolności do pracy do organów określonych odrębnymi przepisami.
5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.
6. Kierownik upoważniony jest do składania oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności Ośrodka, zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza
Bierutowa.

III.

ZASADY FINANSOWANIA OŚRODKA
§ 9.

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy określający przychody i
rozchody według wymogów klasyfikacji budżetowej. Plan finansowy Ośrodka zatwierdza
Burmistrz.
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2. Środki na utrzymanie Ośrodka oraz realizację zadań własnych i zleconych pochodzą z budżetu
Gminy i budżetu państwa.

IV.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA
§ 10.

1. Ośrodkiem zarządza Kierownik który działa jednoosobowo na podstawie upoważnienia
udzielonego przez Burmistrza.
2. Kierownik na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza wydaje decyzje
administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych oraz w sprawach z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
należących do właściwości gminy.
3. Stosunek pracy z kierownikiem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz.
V. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 11.
Zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie mogą być
dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalania.
§ 12.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XXXI/246 z dnia 26 lutego 2009 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.
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