
Projekt

z dnia  28 kwietnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 
446 ) i art 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 
1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, z 2015 r., poz . 238, poz. 1045, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, 
poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195, poz. 217 ) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1310, 
poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830, poz. 1893, z 2016 r., poz. 195 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/220/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 września 2013 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 
3550).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

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

 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Hajnówka

z dnia....................2016 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką 
organizacyjną Gminy Miejskiej Hajnówka realizującą zadania pomocy społecznej.

2. Ośrodek jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Hajnówka.

4. Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka.

5. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z 
późn. zm.),

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 332 
z późn. zm.),

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

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( 
Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2016 r., poz. 162)

10) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)

11) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r., poz. 195).

6. Ośrodek używa podłużnej pieczęci zawierającej: pełną nazwę Ośrodka, adres siedziby, nr telefonu, faksu. 
Pieczęć może zawierać także nazwę działu, nr NIP oraz nr REGON.

II. Przedmiot działania i zadania Ośrodka

§ 2. Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, 
wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia 
w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz realizacja zadań wynikających z innych przepisów, a w 
szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,

2) prowadzenie pracy socjalnej,

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury socjalnej,

4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb,

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

9) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
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10) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych w zakresie potwierdzania prawa osób innych niż ubezpieczeni do świadczeń opieki zdrowotnej,

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

12) realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

13) realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

14) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

§ 3. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, 
organizacjami społecznymi, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, powiatowym urzędem pracy, 
powiatowym centrum pomocy rodzinie, służbą zdrowia, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami 
wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 4. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

III. Struktura organizacyjna:

§ 5. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.

§ 6. Stosunek pracy z Dyrektorem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta Hajnówka.

§ 7. W zakresie zarządzania Ośrodkiem Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Burmistrza Miasta Hajnówka i w tym zakresie samodzielnie podejmuje czynności dotyczące 
Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 8. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta Hajnówka coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 9. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka.

§ 10. W strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonują:

1) dział pomocy społecznej,

2) dział pomocy środowiskowej,

3) dział świadczeń rodzinnych,

4) dział finansowo-księgowy,

5) dział administracyjno-gospodarczy,

6) samodzielne stanowiska.

§ 11. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres zadań poszczególnych działów i samodzielnych stanowisk 
określa Dyrektor Ośrodka w regulaminie organizacyjnym.

IV. Gospodarka finansowa

§ 12. Ośrodek jako gminna jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w 
ustawie o finansach publicznych.

§ 13. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy wynikający z uchwały budżetowej Rady 
Miasta Hajnówka.

§ 14. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 15. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.

§ 16. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i sporządza na ich podstawie 
sprawozdawczość finansową.

V. Postanowienia końcowe

§ 17. Zmiany w Statucie Ośrodka dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 
obowiązujące.
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