UCHWALA Nr XXVII/330/2016
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje

się

stanowiącym załącznik

Statut Miejsko-Gminnego
nr I do niniejszej uchwały.

Ośrodka

Pomocy

w Opocznie

samorządzie

Społecznej

gminnym (t. j. Dz.

w Opocznie w brzmieniu

§ 2. I. Traci moc uchwała nr XX/190/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie
nadania statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie (Dz. Urz. Woj. Łódzk. 2008.302.2595).
2.

Tracą

moc

uchwały zmieniające:

1) uchwała nr XV/130/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
nadania statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie (Dz. Urz. Woj. Łódzk. 2012.595);
2) uchwała nr XX/195/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej (Dz. Urz. Woj. Łódzk. 2016.2221).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§ 4.

Uchwała

wchodzi w

życie

po

upływie

14 dni od dnia

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Łódzkiego.
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Załącznik

do

uchwały

nr XXVII/330/2016

Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
STATUT
Miejsko-Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Opocznie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, zwany dalej
w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności:

„Ośrodkiem", działa

na zasadach

określonych

1) uchwały nr XII/44/90 Rady Narodowej Gminy i Miasta Opoczno z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie
utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej;
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie

gminnym (tj. Dz.U.2016, poz. 446, poz. 1579);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2016, poz. 902);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2013, poz. 885 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.2016, poz. 930);
6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o

świadczeniach

rodzinnych (tj. Dz.U.2016, poz. 1518);

7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U.2016, poz. 169);
8) uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia IO grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 20142020 (t.j. M.P.2015, poz. 821);
9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie (tj. Dz.U.2015, poz. 1390);

10) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016, poz. 922);
11) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U.2015, poz. 2082 z późn. zm.);
12) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
zm.);

postępowania

administracyjnego (tj. Dz.U.2016, poz. 23 z

13) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
(tj. Dz.U.2015, poz. 581 z późn. zm.);
14) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
Dz.U.2015, poz. 1286 z późn. zm.);

trzeźwości

i

środków

przeciwdziałaniu

późn.

publicznych

alkoholizmowi (tj.

15) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2016, poz. 575);
16) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
późn. zm.);

wypłacie zasiłków

dla opiekunów (tj. Dz.U.2016, poz. 162 z

17) ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji
rodzin wielodzietnych (Dz.U.2014, poz. 755);

rządowego

programu dla

18) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U.2016, poz. 785);
19) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U.2016, poz. 195);
20) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w

ciąży

i rodzin „Za życiem" (Dz. U.2016, poz. 1860);

21) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz,. U. 2016, poz. 546).
Rozdział 2
Organizacja i zarządzanie

§ 2. 1.

Ośrodek działa

Ośrodkiem

na terenie Gminy Opoczno.
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2.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną

Gminy nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, finansowaną z budżetu
Gminy Opoczno, z dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz innych środków, w tym programów i
projektów realizowanych w ramach EFS.
4.

Ośrodek

posiada siedzibę w Opocznie przy ul.

5.

Podstawę

gospodarki finansowej

6. Ośrodek może
przepisami prawa.

§ 3. 1.
2.

Ośrodkiem

Czynności

Ośrodka

pozyskiwać środki

Mikołaja

Kopernika 3.

stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy.

finansowe oraz

otrzymywać

pomoc

rzeczową

z innych

źródeł

zgodnie z

kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.

z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora wykonuje Burmistrz Opoczna.

3. Dyrektor w imieniu
Burmistrza Opoczna.

Ośrodka działa

4. Dyrektor Ośrodka działa w granicach
przez Burmistrza Opoczna.

jednoosobowo na podstawie
upoważnienia

pełnomocnictwa

udzielonego przez

do wydawania decyzji administracyjnych udzielonego

5. Dyrektor na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Opoczna
z funduszy unijnych.

może występować

o przyznanie

środków

6. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Opocznie sprawozdanie z rocznej
potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

działalności

oraz przedstawia

§ 4. 1. Szczegółową organizację Ośrodka, zakres działania oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków
pracowników w nim zatrudnionych określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Ośrodka.
2. Dyrektor Ośrodka, stosownie do potrzeb, może
3. W czasie
pracownik.

§ 5. 1.

nieobecności

Dyrektora

Ośrodek jest zakładem

Ośrodka

tworzyć

jego

i likwidować stanowiska.

obowiązki

przejmuje wyznaczony przez Dyrektora

pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Pracodawcą dla pracowników Ośrodka jest Dyrektor.
3. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2016, poz. 902), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tj. Dz.U.2016, poz. 930) oraz Kodeksu pracy, a w zakresie wynagrodzeń - przepisy rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz.U.2014,
poz. 1786).
4. Zasady pracy poszczególnych stanowisk normuje
Dyrektora Ośrodka.
5.

Ośrodek

określa

pieczęci

dwóch

używa

Regulamin pracy

Ośrodka

o

nadawany przez
brzmieniu:

Miejsko-Gminny
Ośrodek

ul.

Pomocy

Mikołaja

Społecznej

w Opocznie

Kopernika 3, 26-300 Opoczno

Miejsko-Gminny
Ośrodek

ul.

Pomocy

Społecznej

Mikołaja Kopernika

w Opocznie

3, 26-300 Opoczno

tel. 44 755 24 93, fax. 44 754 40 31
NIP 769-10-99-284 REGON 004700941
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Rozdział 3
Podstawowe cele i zadania

Ośrodka

§ 6. Celem działania Ośrodka jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

życiowych,

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

niezbędnych

3) doprowadzanie osób i rodzin do
4)

przeciwdziałania

życiowego

usamodzielnienia oraz integracji ze

marginalizacji i degradacji
społecznej

§ 7. 1. Zadania pomocy

społecznej

realizowane przez

których nie
potrzeb i

są

one w stanie

umożliwienie

im

środowiskiem;

rodziny.

Ośrodek polegają

w

szczególności

na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom i rodzinom
we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenia warunków
sprzyjających temu celowi;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb
6) rozwijaniu nowych form pomocy

społecznej

społecznej;

społecznych;

i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

7) podejmowaniu działań zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
8) opracowywanie i realizacja gminnej strategii
2.

problemów społecznych.

Ośrodek

Łódzkiego

3.

rozwiązywania

realizuje zadania pomocy społecznej: ustawowo zlecone lub powierzone gminie przez
oraz własne Gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Szczegółowy

zakres

zadań

zleconych i

własnych

realizowanych przez

Ośrodek określa

Wojewodę

ustawa o pomocy

społecznej.

§ 8. Ponadto Ośrodek realizuje zadania Gminy wynikające z następujących ustaw:
1) ustawy o świadczeniach rodzinnych;
2) ustawy o ustalaniu i wypłacie

zasiłków

dla opiekunów;

3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
4) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków

publicznych;

5) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także zapewnienie
obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego;
6) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poprzez realizację zadań własnych Gminy w
zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu
wspierania rodziny;
7) ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
8) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
9) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

§ 9. 1. Ośrodek realizuje
i zleconym.

także

inne zadania i programy

osłonowe

w obszarze pomocy

społecznej

o charakterze

własnym

2. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze
inne programy pomocowe i programy finansowane ze środków pozabudżetowych.
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3. Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz
na szczeblu gminy, powiatu i województwa, urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi,
kościołem katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami,
prokuraturą, komornikami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi
cele i zadania z zakresu zadań określonych w Statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa.
samorządowej

4. Dyrektor może

wytaczać

na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§ 10. Ośrodek realizuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej określone przez Radę Miejską w oparciu o
rozeznanie potrzeb mieszkańców gminy, opracowując i wdrażając lokalne programy pomocy społecznej.
Rozdział 4
Nadzór i kontrola

ze

§ 11. Realizując zadania pracownicy Ośrodka kierują się zasadą ochrony dóbr osobistych osób
w tym zakresie do postanowień ustawy o ochronie danych osobowych.

korzystających

świadczeń, stosując się

§ 12. Organy Gminy
przepisach prawa.

sprawują kontrolę

§ 13. Wojewoda sprawuje nadzór nad

i nadzór nad

działalnością Ośrodka

działalnością Ośrodka,
Rozdział

Postanowienia

§ 14. Zmiany w Statucie

Ośrodka

dokonywane
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są

w zakresie

w sposób i w trybie

określonym

określonym

w przepisach prawa.

5

końcowe

w trybie

właściwym

dla jego uchwalenia.
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