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UCHWAŁA NR 272/XLIV/14
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 Statutu Gminy Szydłowiec (uchwała Nr 112/XXIV/08
z dnia 30 maja 2008 r.) – Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 139/XXIX/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Krystyna Bednarczyk
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Załącznik do uchwały Nr 272/XLIV/14
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 30 października 2014 r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWCU
§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
1.

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).

2.

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

3.

Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.).

4.

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.).

5.

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

6.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1228 z późn. zm.)

7.

Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.)

8.

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn.
zm.)

9.

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 135 z późn. zm.),

10. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755 z późn. zm.)
12. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442
z późn. zm.).
13. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r.
poz. 567)
14. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
15. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.)
16. Uchwały Nr XIV/49/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Szydłowcu z dnia 18 kwietnia 1990 roku
w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.
17. Zarządzenia Nr 1/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Szydłowcu z dnia 28 maja 1990 roku w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
18. Innych przepisów dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych.
19. Niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Szydłowiec.
2. Siedzibą Ośrodka jest Szydłowiec.
3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Szydłowiec.
§ 3. 1. Ośrodek jest finansowany z następujących źródeł:
1) z budżetu Gminy w zakresie zadań własnych;
2) z budżetu Wojewody w zakresie zadań zleconych.
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§ 4. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1)

tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej
infrastruktury socjalnej,

2)

analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3)

przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,

4)

pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5)

pracę socjalną rozumianą, jako działalność zawodową stanowiącą pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

6)

przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

7)

postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń osobom uprawnionym do alimentów
oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych,

8)

wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,

9)

przyznawanie i wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych,

10) prowadzenie postępowań z zakresu wspierania rodzin,
11) obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 5. W wykonywaniu zadań określonych w § 4 Ośrodek współdziała z:
1) organami samorządu terytorialnego,
2) placówkami opieki zdrowotnej,
3) organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami religijnymi, świeckimi w zakresie rozszerzania form pomocy
społecznej i realizacji wspólnych zadań,
4) Starostwem Powiatowym w Szydłowcu,
5) Powiatowym Urzędem Pracy w Szydłowcu,
6) Urzędem Skarbowym w Szydłowcu i Komornikami,
7) zakładami pracy i związkami zawodowymi w zakresie pomocy socjalnej rodzinom pracowników,
8) sądami, prokuraturą, placówkami oświatowymi i służbami ochrony obywatelskiej w zakresie ochrony
i pomocy jednostkom i rodzinom,
9) szczegółowy przedmiot i zakres działania Ośrodka zawiera regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka odpowiedzialny za jego działalność.
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia Burmistrz.
3. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza
Szydłowca.
4. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
§ 7. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka ustala w regulaminie Dyrektor Ośrodka.
2. Ustalona przez Dyrektora Ośrodka struktura organizacyjna podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza
Szydłowca.
§ 8. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych
w ustawie o finansach publicznych i dysponuje samodzielnie rachunkami bankowymi.
2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków
zatwierdzany przez Radę Miejską.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–4–

Poz. 11329

§ 9. 1. Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług wobec podopiecznych oraz
z innych tytułów określonych przepisami prawa.
2. Pobrane dochody Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Szydłowiec.
§ 10. Wynagrodzenia pracowników Ośrodka określa Regulamin wprowadzony przez Dyrektora zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego
§ 11. 1. Mieniem Ośrodka jest mienie przekazane na potrzeby działalności statutowej Ośrodka.
2. Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji.
§ 12. W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają ustawa o pomocy społecznej, ustawa
o samorządzie gminnym a także inne obowiązujące przepisy prawa.

