
 

 

UCHWAŁA NR XX/100/2012 

RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, 39 ust. 4, 

art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  

Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110, 

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 175,  

poz. 1362 ze zmianami), oraz art. 11 ust. 2, art. 12  

ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada 

Miasta Świeradów-Zdrój uchwala statut Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju 

w następującym brzmieniu:  

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Świeradowie-Zdroju zwany dalej „Ośrodkiem” został 

utworzony na podstawie uchwały Rady Miejskiej w 

Świeradowie-Zdroju nr XII/41/90 z dnia 29 marca 

1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju i działa na 

podstawie:  

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 (tekst jednolity  

Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 ze zmianami )  

2) innych przepisów określających zadania z zakresu 

pomocy społecznej i niniejszego statutu  

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy 

nieposiadającą osobowości prawnej.  

3. Ośrodek może używać nazwy skróconej 

MOPS  

4. Siedziba Ośrodka znajduje się w Świeradowie- 

-Zdroju przy ul. 11 Listopada 35.  

5. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Miej-

ska Świeradów-Zdrój.  

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania 

§ 2. Podstawowym celem i zadaniem Ośrodka 

jest udzielanie pomocy społecznej mającej na celu 

umożliwianie rodzinom i osobom przezwyciężenie 

trudności życiowych , których nie są w stanie pokonać 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnie-

nia oraz umożliwienie im życia w warunkach odpo-

wiadającym godności człowieka, wspieranie osób  

i rodzin podlegających wykluczeniu społecznemu  

i znajdujących się w trudnej sytuacji powodującej 

ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej 

uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i 

rodzinnym.  

§ 3. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:  

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjo-

nowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę 

niezbędnej infrastruktury socjalnej,  

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowa-

nie na świadczenia pomocy społecznej,  

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych 

ustawami świadczeń,  

4) pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,  

5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawo-

dową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom 

we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu 

warunków sprzyjających temu celowi,  

6) zapewnienie osobom możliwości uczestnictwa 

w zajęciach prowadzonych przez centra integracji 

społecznej, kluby integracji społecznej i zatrud-

nienia wspieranego,  
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7) realizowanie zadań zleconych z zakresu ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz zadań własnych 

z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych,  

8) realizacja zadań własnych gminy podyktowanych 

ustawa z dnia 26 października 1984 roku o wy-

chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-

holizmowi,  

9) wykonywanie zadań powierzonych z zakresu 

administracji rządowej oraz zadań własnych 

gminy objętych ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. 

o postępowaniu wobec dłużników alimentacyj-

nych oraz zaliczce alimentacyjnej,  

10) wykonywanie zadań powierzonych z zakresu 

administracji rządowej oraz zadań własnych 

gminy objętych ustawą z dnia 7 września 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ,  

11) realizacja zadań gminy przewidzianych w usta-

wie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie,  

12) realizacja zadań gminy przewidzianych w usta-

wie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,  

13) realizacja zadań własnych gminy wynikających 

z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspiera-

niu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

§ 4. W realizacji celów i zadań wymienionych 

w § 2 Ośrodek współpracuje z organizacjami poza-

rządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, 

organizacjami administracji publicznej i podporząd-

kowanymi im jednostkami organizacyjnymi oraz oso-

bami fizycznymi i prawnymi.  

Rozdział III 

Organizacja 

§ 5. 1. Na czele Ośrodka stoi kierownik, który 

kieruje jego pracą i reprezentuje go na zewnątrz.  

2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka określa 

Kierownik. 

 

 

 

 

  

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz 

Miasta.  

Rozdział IV 

Majątek i finanse 

§ 6. Ośrodek zarządza posiadanym majątkiem 

i środkami, w tym lokalem użytkowym położonym na 

pierwszym piętrze budynku przy ul. 11 Listopada 35, 

w oparciu o roczny plan finansowy zatwierdzony 

przez Burmistrza Miasta.  

§ 7. Ośrodek jest jednostką budżetową rozlicza-

jącą się z budżetem Gminy Miejskiej Świeradów-

Zdrój w działach 852 – pomoc społeczna i 854 – edu-

kacyjna opieka wychowawcza  

§ 8. Do składania oświadczeń w imieniu Ośrodka 

dotyczących jego praw i obowiązków wymagane jest 

współdziałanie kierownika i głównego księgowego.  

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 9. 1. Ośrodek działa na podstawie statutu nada-

nego przez Radę Miasta Świeradów-Zdrój.  

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane 

w trybie określonym dla jego nadania.  

§ 10. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą 

w pełnym brzmieniu.  

§ 11. Traci moc uchwała Rady Miasta Świera-

dów-Zdrój nr LXVII/352/2010 z dnia 24 lutego 2010 

roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodko-

wi Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowią-

zującą od dnia 1 stycznia 2012 r.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta: 

Wioletta Urbańczyk 
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