UCHWAŁA NR XXXV/249/13
RADY MIEJSKIEJ W WARCE
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Warce
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Warce w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/300/05 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie
zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Warce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 22 marca 2013 r.

STATUT
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce zwany dalej Ośrodkiem jest budżetową
jednostką Gminy Warka.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Warka.
3. Ośrodek działa w granicach administracyjnych Gminy Warka.
4. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Warki, a w zakresie zadań zleconych Wojewoda
Mazowiecki.
§ 2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy
społecznej w Gminie Warka, organizującą i realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie swojego
działania.
§ 3. 1. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182),
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn.
zm.),
4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)

(tj. Dz.U.

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149,
poz. 887 z późn. zm.),
7) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.),
9) ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii ( tj. Dz. U z 2012r. poz. 124 ),
10) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz.
U. z 2012 r. poz. 1356 ),
11) Uchwały Nr XIII/63/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Warce
1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

z dnia

24

kwietnia

12) innych właściwych aktów prawnych,
13) niniejszego Statutu.
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Rozdział 2.
Cele i przedmiot działania
§ 4. 1. Celem działalności Ośrodka jest:
1) kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem.
2. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej w szczególności poprzez:
1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,
3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie
odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
6) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
7) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego, w szczególności polegających na
przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
8) realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
9) podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i rodzin
dotkniętych przemocą,
10) zapewnienie obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego,
11) zapewnienie obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Warce,
12) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb Gminy, w tym
tworzenie i realizacja programów osłonowych,
13) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki
szkolne),
14) realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.
§ 5. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy i zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej.
§ 6. Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej
współpracując z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami
i związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi.
Rozdział 3.
Organizacja i Zarządzanie
§ 7. 1. Ośrodkiem jednoosobowo kieruje Dyrektor, który odpowiada za działalność jednostki i reprezentuje ją
na zewnątrz.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Warki.
3. Dyrektor wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka i jest
pracodawcą dla pracowników w rozumieniu kodeksu pracy.
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4. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia
potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
5. Dyrektor Ośrodka realizuje zadania Ośrodka na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza
Warki.
6. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w granicach upoważnień wydanych przez Burmistrza
Warki.
7. W razie nieobecności Dyrektora Ośrodka zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem, wykonuje
osoba upoważniona pisemnie przez Dyrektora.
§ 8. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.
§ 9. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala w drodze zarządzenia Burmistrz Warki na wniosek
Dyrektora w „Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.
§ 10. Rada Miejska uchwala zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane
przez Ośrodek.
§ 11. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie
§ 12. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach
budżetowych.
§ 13. Ośrodek sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej.
§ 14. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy oraz
w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.
§ 15. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami
rzeczowymi oraz innymi niepieniężnymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele
wskazane przez ofiarodawcę.
§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Miejską.
§ 17. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodka
kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.
Rozdział 5.
Postanowienia Końcowe
§ 18. Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej nadaje Rada Miejska.
§ 19. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie
Konieczność nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce uzasadnione jest
faktem wprowadzania wielokrotnych zmian w treści statutu wynikających z uchwalenia aktów prawnych,
nakładających nowe obowiązki na Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce oraz zmian
organizacyjnych w jednostce.
W związku z powyższym istnieje potrzeba nadania nowego Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Warce.
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