UCHWAŁA Nr XXXIX/263/2018
Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego
z dnia 7 lutego 2018r.
w sprawie : nadania statutu Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gorzowie Śląskim.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.6, art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o
samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2017r. poz. 1875 i 2232, z 2018r. poz. 130 ) , art.
110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2017r. poz.
1769, 1985 ), art.11 ust.2 i art.12 ust.2 ustawy z dnia 12 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
( tekst jednolity. Dz.U z 2017r. poz. 2077),
Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala , co następuje:
§1
Nadaje się Statut Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
§3
Traci moc Uchwała Nr XXXVI/263/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 4 marca
2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gorzowie Śląskim.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr xxxix/262/2018
Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego
z dnia 7 lutego 2018r.
S TATU T
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GORZOWIE ŚLĄSKIM
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§1
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim, zwany dalej
„Ośrodkiem” utworzony został na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr 17/III/90 z dnia 12 lipca
1990r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie
Śląskim.
2. Ośrodek działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz
innych ustaw, w szczególności przepisów określających zadania z zakresu pomocy
społecznej , a także na podstawie niniejszego statutu.
3. Ośrodek jest prawnie wyodrębnioną, nieposiadającą osobowości prawnej jednostką
organizacyjną Gminy.
4. Siedziba Ośrodka mieści się w Gorzowie Śląskim.
5. Działalność Ośrodka obejmuje obszar gminy Gorzów Śląski.
6. Ośrodek ma prawo używania skróconej nazwy MGOPS Gorzów Śląski.
7. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Gorzowa
Śląskiego.
§2
CELE I ZADANIA OŚRODKA

Podstawowym celem i zadaniem Ośrodka jest udzielanie pomocy społecznej mającej na celu
umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężenie trudności życiowych, których nie są w stanie
pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz umożliwienie im życia w
warunkach odpowiadających godności człowieka, wspieranie osób i rodzin podlegających
wykluczeniu społecznemu i znajdujących się w trudnej sytuacji powodującej ubóstwo, powodujące
ograniczone uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
1. Przedmiotem działania Ośrodka są zadania z zakresu:
1) pomocy społecznej,

2) świadczeń rodzinnych,
3) zasiłków dla opiekuna i specjalnego zasiłku dla opiekuna,
4) świadczenia pielęgnacyjnego,
5) świadczeń wychowawczych – pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
6) świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
7) postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej,
8) wspierania kobiet w ciąży i rodzin w ramach programu „Za życiem”
9) dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
10) realizacji programu dożywiania,
11) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
12) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
13) ubezpieczeń społecznych,
14) ubezpieczeń zdrowotnych,
15) przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
16) stypendiów i zasiłków szkolnych,
17) ustalania uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,
18) prowadzenie spraw dotyczących Karty Dużej Rodziny,
19) zapewnienie obsługi organizacyjno -technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego,
20) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
21) współtworzenia i koordynowania realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych,
22) realizacja innych zadań w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie udzielonych
upoważnień i pełnomocnictw,
23) realizacja programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Ośrodek w realizacji zadań współpracuje na zasadach partnerstwa z organizacjami
społecznymi i pozarządowymi , kościołami, w tym Kościołem Katolickim i związkami
wyznaniowymi , organizacjami administracji publicznej i podporządkowanymi im jednostkami
organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie pomocy
społecznej.
3. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§3
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
1. Bieżący nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Gorzowa Śląskiego.
2. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje
Wojewoda Opolski.
3. Gmina zapewnia Ośrodkowi odpowiednie warunki działania i rozwoju na swoim terenie.
4. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności jednostki i
reprezentuje go na zewnątrz.

5. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
6. Dyrektor Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gorzowa Śląskiego.
7. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Gorzowa Śląskiego.
8. Dyrektor odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za
prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych.
9. Dyrektor prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań
ustawowych Ośrodka na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Gorzowa
Śląskiego. Upoważnienia takie mogą być udzielone także innej osobie na wniosek
Dyrektora.
10. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji w
celu realizacji zadań statutowych.
11. Dyrektor podejmuje inne czynności prawne w granicach zwykłego zarządu związane z
prowadzeniem Ośrodka i w zakresie jego zadań ustawowych.
12. Dyrektor odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem
Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
13. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodka
wykonuje osoba przez niego upoważniona.
14. Szczegółowy zakres działania, strukturę organizacyjną oraz tryb pracy Ośrodka określa
Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez
Burmistrza Gorzowa Śląskiego.
§4
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

1. Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i
prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan rzeczowo -finansowy uwzględniający kwoty
dochodów i wydatków określonych przez Radę Miejską uchwałą budżetową.
3. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie
Uchwał Rady Miejskiej lub zarządzeń Burmistrza Gorzowa Śląskiego.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej posiada odrębny rachunek bankowy i rachunki pomocnicze.
5. Zadania własne gminy realizowane są z budżetu gminy, o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej.
6. Ośrodek prowadzi własną obsługę finansowo-księgową i kadrowo-płacową oraz sporządza
sprawozdania w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
7. Zasady gospodarowania funduszem socjalnym określa Regulamin Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych.
8. Przyznane świadczenia pieniężne z Ośrodka są wypłacane na wskazane rachunki bankowe
osób korzystających z pomocy.
9. Ośrodek gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją jego zadań, ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych osób korzystających ze
świadczeń.
10. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi Dyrektor Ośrodka ,a w zakresie mu
powierzonym – Główny księgowy.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut Ośrodkowi nadaje Rada Miejska w Gorzowie Śląskim.
2. Zmiany postanowień niniejszego Statutu wymaga zachowania trybu przewidzianego dla
jego uchwalenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy
o pomocy społecznej, akty wykonawcze i inne przepisy prawa.

