
UCHWAŁA NR XVIII/224/20
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/148/16 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie 
przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie, zmieniona uchwałą nr 
XLVII/415/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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                                                                                             Załącznik do uchwały Nr XVIII/224/20 

Rady Miejskiej w Bierutowie 

          z dnia 30 stycznia 2020r.  

 

 

Statut 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bierutowie 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§1. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie jest jednostką organizacyjną 

Miasta i Gminy Bierutów, powołaną uchwałą Rady Miasta Bierutów nr 14/90 z dnia 29 

czerwca 1990 r w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Bierutowie. 

§2. 
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie zwany dalej ośrodkiem 

wykonuje zadania na podstawie przepisów prawa w szczególności: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 

 z późn. zm);  

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507  

z późn. zm);  

3.  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1282);  

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z 

późn. zm) 

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. 

zm);  

6. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm);  

7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  

Dz.U. z 2015r . poz. 1390 z późn. zm);  

8. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2019 r. poz.1482 z późn. zm);  

9. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1878 z późn. zm);  
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10. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2220 z późn. zm);  

11. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm);  

12. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781);  

13. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm); 

14.  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm);  

15. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

Dz.U.2019 r. poz. 2407z późn. zm);  

16. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

 (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm);  

17. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390);  

18. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm);  

19. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1438);  

20. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm);  

21. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 

 z 2019 r. poz. 300 z późn. zm);  

22.  Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o systemie ubezpieczeń społecznych rolników (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 299 z późn. zm);  

23.  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z 

późn. zm);  

24.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 poz. 1061  

z późn. zm); 

25. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t. j. Dz. U z 2018r., poz. 276 

 z późn. zm); 

26. Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 

(M. P. z  2018 r. poz. 1007); 

27. Niniejszego statutu; 

28. Innych, właściwych aktów prawnych. 

§3. 
1. Siedziba Ośrodka mieści się w Bierutowie przy ul. Namysłowska 10/1, a terenem 

działania jest Miasto i Gmina Bierutów. 

2. Ośrodek może używać nazwy skróconej „M-GOPS w Bierutowie” 

3. Ośrodek używa pieczątki podłużnej z napisem: 

 

  

 

 

 

 

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

ul. Namysłowska 10/1, 56-420 Bierutów 

tel. 71 314 64 61 
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§4. 

 Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Dolnośląski.  

 

ROZDZIAŁ II 

Cel i zakres działania 

 

§5. 

1. Celem działalności Ośrodka jest pomoc w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, 

umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości, a także 

podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem.  

2. Cele, o których mowa w ust. 1, Ośrodek realizuje poprzez zadania: 

1)  Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w Mieście i Gminie Bierutów; 

2)  Planowanie i bilansowanie rozeznanych potrzeb; 

3)  Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych; 

4)  Przyznanie i wypłacanie przewidywanych ustawami świadczeń; 

5)  Pracę socjalną rozumianą, jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom 

i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w 

społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi; 

6)  Tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów 

pomocy społecznej; 

7)  Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w 

nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów; 

8)  Organizowanie różnorodnych form pomocy, w tym rozwijanie nowych form pomocy 

społecznej, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom 

społecznym; 

9)  Podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację 

grup społecznych ( młodzież, seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni); 

10)  Realizacje zadań dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie 

przewidzianym do realizacji przez gminy ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej; 

11) Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z 

zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

12)  Nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy dotyczący pracy gminnego 

zespołu interdyscyplinarnego; 

13)  Realizacje programów rządowych dotyczących wspierania rodziny i inne; 

14)  Współtworzenie i koordynowanie realizacji gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w zakresie zadań pomocy społecznej; 

15) Prowadzenie Karty Dużej Rodziny; 

16) Programy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

17) Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób starszych: Klubu „Senior+”; 

18) Realizację innych zadań w oparciu o przepisy lub na podstawie udzielonych 

upoważnień i pełnomocnictw. 

 

3. Ośrodek dla realizacji powierzonych zadań statutowych może zawierać stosowne 

umowy i porozumienia. 

4. Ośrodek realizuje także inne zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy 

społecznej o charakterze własnym i zleconym. 
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§6. 

W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej  

i samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami 

wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz innymi osobami 

prawnymi i fizycznymi.  

 

ROZDZIAŁ III 

Zarządzanie Ośrodkiem i jego organizacja 

 

§7. 

1. Ośrodkiem zarządza Kierownik, zatrudniony przez Burmistrza Bierutowa,  

2. Kierownik odpowiada za działalność Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz, 

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz oraz wykonuje wobec niego inne czynności 

wynikające z prawa pracy. 

4. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych 

przez Burmistrza Bierutowa. 

5. Upoważnienia, o których mowa w ust. 4, mogą być także udzielone innej osobie na 

wniosek Kierownika Ośrodka. 

6. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do 

pracowników Ośrodka. 

 7. W razie nieobecności Kierownika Ośrodka zadania związane z bieżącym zarządzaniem 

Ośrodkiem, wykonuje osoba upoważniona pisemnie przez Kierownika zgodnie z zakresem 

udzielonego upoważnienia. 

8. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka, Kierownik jest uprawniony do wydawania 

zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 

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

oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

10. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny, ustalany 

zarządzeniem kierownika jednostki. 

11. Ośrodek zapewnia obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego. 

12. W skład Ośrodka wchodzi placówka wsparcia dziennego – Klub „Senior +” z siedzibą w 

Bierutowie. 

13. Zasady naboru członków oraz pobytu w Klubie Seniora+ określa regulamin organizacyjny 

klubu.  

14. W celu wykonywania zadań statutowych Ośrodek może tworzyć jednostki takie jak: 

specjalistyczne poradnie rodzinne, ośrodki profilaktyki środowiskowej i interwencji 

kryzysowej, gminne ośrodki wsparcia i inne związane z działalnością Ośrodka. 

15. Do ustalenia rejonów pracy socjalnej przyjmuje się kryterium 2000 mieszkańców dla 

jednego rejonu pracy socjalnej. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Gospodarka finansowa i mienie 

 

§ 8. 

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek 

budżetowych w ustawie o finansach publicznych i rachunkowości, dysponuje odrębnym 

rachunkiem bankowym podstawowym oraz – adekwatnie do potrzeb – rachunkami 

pomocniczymi. 
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§ 9. 

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, obejmujący dochody  

i wydatki określone i przyjęte w budżecie Miasta i Gminy Bierutów. 

2. Plan finansowy określany jest na każdy rok budżetowy. 

 

§ 10. 

Obsługę kadrowo-finansową Ośrodek prowadzi we własnym zakresie.  

 

§ 11. 

 W celu wykonania zadań z zakresu finansów w Ośrodku zatrudniony jest główny księgowy. 

 

§ 12. 

 Działalność Ośrodka finansowana jest z własnych środków Miasta i Gminy Bierutów, dotacji 

celowych otrzymywanych z budżetu państwa oraz innych – dopuszczalnych przez przepisy 

prawne.  

 

 

§ 13. 

 Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych oraz 

 z innych tytułów określonych przepisami prawa, które każdorazowo odprowadza na 

rachunek dochodów Miasta i Gminy Bierutów.  

 

§ 14. 

 1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek 

dla prowadzenia działalności. 

2. Ośrodek może administrować przekazanym mu majątkiem Miasta i Gminy Bierutów, 

Skarbu Państwa lub innych osób fizycznych i prawnych, w tym przekazanym na podstawie 

decyzji o trwałym zarządzie, umów użyczenia, najmu lub dzierżawy w celu realizacji zadań. 

3. W celu prawidłowego zarządzania przekazanym majątkiem Ośrodek: 

1) prowadzi właściwą ewidencję; 

2) przeprowadza okresową inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) dokonuje okresowych odpisów umorzeniowych. 

 

§ 15. 

W planie finansowym Ośrodka mogą być dokonywane w ciągu roku zmiany, w zależności od 

nałożonych zadań.  

 

ROZDZIAŁ V 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§16. 
Zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie mogą być 

dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalania. 
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bierutowie

Potrzeba uchwalenia proponowanego projektu uchwały wynika z konieczności
dostosowania obecnego statutu M-GOPS w Bierutowie do aktualnie obowiązujących przepisów, a
w szczególności do dokonanych w ostatnim okresie przez ustawodawcę zmian w powszechnie
obowiązującym porządku prawnym (dostosowania publikatorów ustaw do nowo obowiązujących
przepisów).

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i czytelności Statutu Ośrodka zrezygnowano z
wprowadzania do niego zmian na rzecz opracowania i uchwalenia jego całości.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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