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Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bobolicach

,---~j,

l;

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U.z 2013.594 j.t., 2013.09.01 zm. Dz.U.2013.645, 2013.11.30 zm. Dz.U.2013.1318, 2014.04.08 zm.
Dz.U.2014.379) Rada Miejska w Bobolicach uchwala, co następuje:
§ l. Nadaje się statut dla Placówki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach,
stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/202/08 Rady Miejskie w Bobolicach z dnia 15 października
2008 roku w sprawie ustalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach ze
zm.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik nr l
do Uchwały Nr IV/30/15
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Statut
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką
organizacyjną Gminy Bobolice, nieposiadającą osobowości prawnej, działającej w formie jednostki
budżetowej. Dopuszcza się stosowanie skrótu w brzmieniu: "MGOPS w Bobolicach"

§ l. Statut Ośrodka określa formę prawną, organizacyjną

oraz zasady jej funkcjonowania.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:
l.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
II.
12.
13.
14.
15.

Uchwały Nr XV1/133/95 Rady Miejskiej w Bobolicach z 30 października 1995 r. w sprawie
utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013.182 j.t., 2013.05.11 zm.
Dz.U.2013.509,
2013.12.31 zm. przen.Dz.U.2011.81.440,
2014.05.01 zm. Dz.U.2013.1650,
2014.05.15 zm. Dz.U. 2014.567, 2014.05.27 zm. Dz.U.2014.598),
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013.594 j.t.,
2013.09.01
zm. Dz.U.2013.645,
2013.11.30
zm. Dz.U.2013.1318,
2014.04.08
zm.
Dz.U.2014.379),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013.885 j.t. 2013.08.20
zm. Dz.U.2013.938,
2013.12.28
zm.Dz.U.2013.1646,
2014.01.01
zm.Dz.U.2013.1646,
2014.04.08
zm. Dz.U.2014.379,
2014.07.11
zm. Dz.U.2014.911,
2014.07.25
zm.
Dz.U.2014.911),
Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2013.1456 t.j.),
Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów
(Dz. 0.2012.1228 t.j.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
(Dz. U.2011.127.72I,
20.06.2011
t.j., zm. Dz.U.2014.1457,
08.11.2014 ),
Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011.231.1375,
15.09.2011 t.j.)
Ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356j.t.,
2013.01.17 zm. przen.
Dz.U.2012.405,2014.01.01
zm.Dz.U.2013. 1563,2014.02.17.
zm.wyn.zM.P.2014.1450gólne)
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 j.t., 2012.06.09
zm. przen. DZ.U.201 1.1 17.6780)
Ustawy z dnia 21 czerwca 200 l r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2013.966, 21.06.2013
t.j.)
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 180, poz. 1493 ze zm.)
Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U.2014.1392 t.j., 04.09.2014),
Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz.U.2011.43.225
j.t.,
2011.10.30 zm. Dz.U.2011.205.1211),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych «(Dz.U.2008.164.1027
j.t., 2008.09.20 zm.przen.Dz.U.2008.141.888,
2009.01.01
zm.przen.Dz.o.2007.166.1172,zm.Dz.U.2008.216.1367,zm.Dz.U.2008.225.1486,
zm.Dz. U.2008.234.1570,zm.Dz.U.2008.237.1654,2009.02.0
Izm.Dz.U.2009.6.33,2009.02.11
zm.Dz.U.2009.22.
120, 2009.03.04
zm.Dz.U.2009.26.157,
2009.03.24
zm.Dz.U.2008.
227.1505,2009.03.27
zm. Dz.U.2009.38.299,
2009.07.01 zm.Dz.U.2009. 97.800, 2009.07.10

Id: CAABCDEE-F252-488F-A4FD-331 08841 0960. Uchwalony

Strona 2

zm.Oz.U.2009.98.817, 2009.07.14 zm.Oz.U.2009.111.918, 2009.08.01 zm. OZ.U.2009.
92.753,2009.08.12 zm. Oz.U.2009.118.989, 2009.08.31 zm.Oz.U.2009.118.989, 2009.11.04
zm. Oz.U.2009.178.1374, 2010.01.01 zm.Oz.U.2009.157.1241, zm. Oz.U.2009.161.1278,
2010.03.31 zm. Oz.u.2010.50.301, 2010.08.01 zm. Oz.U.2010.125.842, 2010.09.18 zm.
Oz.U.2010.107.679, 2010.09.23 zm. OZ.U.2010. 165.1116, 2010.10.16 zm. Oz.U.2010.
127.857,2010.12.01 zm. Oz.U.2010.225.1465, 2011.01.01
zm. Oz.U.2010.238.1578, zm.
Oz.U.2010.257.1723, 2011.01.02 zm. Oz.U.2010.182.1228, 2011.01.14 zm. OZ.U.2010.
257.1723, 2011.02.01 zm. Oz.U.2010.257.1725,
2011.05.03 zm.Oz.U.2011.81.440,
2011.06.28
zm. Oz.U.2011.122.696,
2011.07.01
zm. Oz.U.2011.106.622,
zm.
Oz.u.2011.1 12.654, 2011.07.07 zm. Oz.U. 2011.73.390, 2011.07.20 zm. Oz.U.2011.138.808,
2011.09.01 zm. Oz.U.2011.171.1016, 2011.10.01 zm. Oz.U.2011.45.235, 2012.01.01 zm.
Oz.U.2011.112.654, zm. Oz.U.2011.113.657, Oz.U.2011.122.696, zm. Oz.U.2011.149.887,
2012.02.01 zm. Oz.U.2012. 123, 2012.02.04 zm.wyn.z OZ.U.2010.205.1363 ogólne,
2012.03.30 zm. Oz.U.2011.205.1203, 2012.05.02 zm.wyn.z Oz.U.2012.476 ogólne,
2012.07.01
zm. Oz.U.2011.122.696,
2013.01.01 zm. Oz.U.2011.232.1378,
zm.
Oz.U.2012.1016, zm. Oz.U.2012.1342, zm. Oz.U.2012.1548, 2013.02.15 zm. Oz.U.2013.154,
2013.09.01 zm. Oz.U.2013.983, 2013.10.01 zm. Oz.U.2013.879, 2013.11.21 zm.
Oz.U.2013.1290, 2013.12.28 zm. Oz.U.2013.1646, 2014.01.01 zm. Oz.U.2013.1290, zm.
Oz.u.2013.1623, 2014.01.22 zm. Oz.U.2014.24, 2014.04.11 zm. Oz.U.2014.295, 2014.05.01
zm. Oz.U.2013.1623,zm.Oz.U.2013.1650,2014.05.15
zm.Oz.U.2014.567,2014.05.18 zm.
Oz.U. 2014.496, 2014.06.15 zm. Oz.U.2014.619, 2014.08.01 zm. Oz.U.2014.773)
16. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Oz.U.2013.1442
j.t., 2014.01.01 zm. przen.Oz.U.2013.827,
zm. przen.Oz.U.2013.983, 2014.02.01
zm.Oz.u.2013.1717,
2014.05.01
zm.Oz.U.2013.1623,
Oz.U.2013.1650,
2014.05.15
zm.Oz.U.2014.567, 2014.05.27 zm.Oz.U.2014.598),
17. Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa
w zakresie dożywiania (Dz. U. 2005.267.2259, 29.12.2005 t.j., zm. OZ.U. 2008.225.1487,
05.12.2008, zm. Oz.U.2009.219.1706, 19.11.2009)
18. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. 2013.674, 26.03.2013 t.j.)
19. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 2014.1206,30.07.2014 t.j.)
20. Ustawy
z
dnia
21
listopada
2008
r.
o pracownikach
samorządowych
(Oz.U. 2014.1202, 30.07.2014 t.j.)
21. Ustawy
z
dnia
7
września
1991
r.
o
systemie
oświaty
(Dz. U. 2004.256.2572,19.11.2004 t.j.),
22. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
systemie pieczy zastępczej
(Oz.U. 2013.135, 20.09.2012 t.j.)
23. Ustawy z dnia lO kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Oz.U.2012.1059, 25.09.2012 t.j.,
zm. Oz.U. 2013.984, zm. OZ.U. 2013.1238, zm. OZ.U. 2014.457, zm. Dz.U. 2014.490, zm.
Dz.U. 2014.900, zm. OZ.U. 2014.942, zm. OZ.U. 2014.1101,)
24. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Oz.U.2014.1863)
25. Niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Bobolicach.
26. Innych właściwych przepisów.

§ 3. l. Siedziba Ośrodka mieści się w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13.
2. Ośrodek realizuje zadania poza siedzibą ośrodka w Centrum Wspierania Rodziny w Bobolicach
przy ul. Ratuszowej l, w Magazynie Żywności w Bobolicach przy ul. J. Narodowej oraz Klubie
Integracji Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13.
3. Obszarem działania Ośrodka są granice administracyjne Gminy Bobolice.
4. Nadzór i kontrolę finansową oraz merytoryczną sprawuje Burmistrz Bobolic.
5. Szczegółową organizację Ośrodka, a także specyfikację i zakres funkcjonowania określa regulamin
organizacyjny i struktura organizacyjna Ośrodka nadawane w drodze zarządzenia przez kierownika
jednostki.
6. Ośrodek używa pieczęci i szyldu.
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Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jedności Narodowej 13
76 - 020 Bobolice
tel. (94) 318-75-95Jax (94) 318-77-13
Rozdział II
Cele i zadania placówki
§ 4. 1. Ośrodek realizuje gminne zadania z zakresu pomocy społecznej, określone w ustawie
o pomocy społecznej oraz innych przepisach, polegające w szczególności na:
l) rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu analizie i ocenie zjawisk będących
ich źródłem,
2) organizowaniu pomocy społecznej w gminie, z uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury
socjalnej,
3) realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem spraw związanych z przyznaniem
i wypłacaniem świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami,
4) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,
5) prowadzeniu fachowej działalności socjalnej, ukierunkowanej na pomoc osobom
lub rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania
w społeczeństwie,
6) organizowaniu specjalistycznego poradnictwa socjalnego,
7) zapobieganiu trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Gminy Bobolice oraz
podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja
ze środowiskiem,
8) organizowaniu pracy socjalnej,
9) koordynacji, opracowania i realizacji strategii,
10) koordynacji systemu pomocy społecznej w Gminie Bobolice,
II) realizacji programów osłonowych i projektów socjalnych z zakresu pomocy społecznej
wynikających z rozeznanych potrzeb,
12) rozpatrywaniu skarg i wniosków osób ubiegających się o pomoc,
13) sporządzaniu sprawozdań, analiz, ocen i informacji dotyczących realizowanych działań,
14) realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej, innych.
2. Szczegółowe zadania Ośrodka określone są w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
wart. 17.1., i 18.1.
§ 5. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek może realizować we współdziałaniu
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami,
związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi.
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
§ 6. l. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Bobolic.
3. Kierownik Ośrodka odpowiada przed Burmistrzem Bobolic za właściwą realizację przypisanych
Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wydatkowanie środków finansowo - rzeczowych.
§ 7. 1. Ośrodek prowadzi działalność zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez Burmistrza Bobolic
i w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
2. Kierownik ośrodka załatwia sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej zgodnie
z odpowiednimi upoważnieniami Burmistrza Bobolic lub Rady Miejskiej w Bobolicach.
3. Indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej załatwia poza kierownikiem ośrodka inna
upoważniona osoba w zakresie objętym odpowiednimi upoważnieniami Burmistrza Bobolic
lub Rady Miejskiej w Bobolicach.
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4. W przypadku nieobecności kierownika ośrodka jego uprawnienia
wskazana i upoważniona przez kierownika ośrodka.

i obowiązki

przejmuje

osoba

§ 8. Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Kierownik Ośrodka
składa coroczne sprawozdanie
Radzie Miejskiej w Bobolicach, przedstawiając również potrzeby
w zakresie pomocy społecznej.
§ 9. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
I) zapewnienie

właściwej organizacji

pracy ośrodka,

2) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,
3) prowadzenie
postępowań
i wydawanie
decyzji

administracyjnych
z zakresu pomocy
społecznej, dodatków mieszkaniowych,
świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych,
działań wobec dłużników alimentacyjnych,
świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
4) przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego,
5) podejmowanie
innych koniecznych
decyzji w sprawach
dotyczących
merytorycznej
działalności Ośrodka,
6) zawieranie kontraktów socjalnych.

§ 10. 1. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej

i obsługi.
3. Kierownik i pracownicy
zatrudnieni
w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje
określone
przepisami prawa oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

§ 11. Kierownik ustala zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania
regulaminu wynagradzania wprowadzonego zarządzeniem kierownika.

pracowników

w formie

Rozdział IV
Majqtek i gospodarkafinansowa placówki
§ 12. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzony przez Kierownika
Ośrodka na podstawie budżetu Gminy Bobolice uchwalonego przez Radę Miejską przyjmowanego
przez Burmistrza Bobolic w formie zarządzenia jako element układu wykonawczego budżetu gminy.

§ 13. l. Wojewoda Zachodniopomorski i Rada Miejska w Bobolicach wyposaża Ośrodek w majątek.
2. Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, działa, wydatkując przyznane
dotacje, środki pozyskiwane z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i celem,
na który zostały przeznaczone.
§ 14. I. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących

z:
dotacji rządowych przyznawanych
z budżetu państwa przez Zachodniopomorski
Urząd
Wojewódzki,
2) dotacji gminnych przyznawanych z budżetu gminy przez Radę Miejską w Bobolicach,
3) środków pochodzących z innych źródeł.
2. Ośrodek może tworzyć środki specjalne w oparciu o odrębne przepisy zgodnie z obowiązującymi
przepisami dla jednostek budżetowych.
l)

§ 15. 1. Ośrodek może przyjmować darowizny z zapisow, spadków, ofiarności publicznej, także
pochodzenia zagranicznego z przeznaczeniem na pomoc społeczną.
2. Darowizny w formie pieniężnej przyjmowane mogą być wyłącznie na wyodrębniony rachunek
bankowy.
§ 16. Roczny plan finansowy Ośrodka ustala Kierownik.
§ 17. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków
otrzymanych z budżetu gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu. Ośrodek rozlicza się
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z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych
dla jednostek budżetowych.
§ 18. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych oraz
innych zobowiązań tego typu wymagane jest współdziałanie Kierownika i Głównego Księgowego lub
w czasie ich nieobecności, osób przez nich upoważnionych.
§ 19. Ośrodek posiada wyodrębnione rachunki bankowe.
Rozdział V
Postanowienia ogólne

§ 20. 1. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Bobolicach.
2. Zmiany w statucie Ośrodka następują w trybie jego uchwalania.
§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązuj ące.

Id: CAABCDEE-F252-488F-A4FD-331

08841 0960.

Uchwalony

Strona6

