
UCHWAŁA NR I/232/17
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubawce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016  r., poz. 446 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016  r., poz. 1870 ze zm.), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016  r., poz. 930), Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubawce, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 3. Traci  moc  uchwała  nr VI/259/13  Rady  Miejskiej w Lubawce z dnia  27 czerwca  2013 r.  w sprawie 
 uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego 
z 2013 r., poz. 4267; z 2016 r., poz. 782; z 2016 r., poz. 1316).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubawce:
W. Zabiegło

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 620



                                                                                            Załącznik do uchwały                                                                      
                                                                                                     Rady Miejskiej w Lubawce 

 Nr I/232/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.  

S t a t u t 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce jest gminną jednostką 
organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu 
pomocy społecznej i wspierania rodziny oraz innych zadań wynikających z właściwych 
przepisów prawa. 
 
2.Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zwany dalej w statucie 
„Ośrodkiem” może posługiwać się skrótem „MGOPS w Lubawce” 
 
3.Terenem działania Ośrodka jest obszar Miasta i Gminy Lubawka. 
 

§ 2 
1. Siedzibą Ośrodka jest Lubawka, ulica Dworcowa 33. 
 
2. Ośrodek używa pieczęci zawierającej następujące dane: 
„Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce 
58-420 Lubawka  ul. Dworcowa 33 
tel./fax 75 741 18 00, 75 746 77 61; 
NIP 614-10-32-614; REGON 003271870”.   
 

§ 3 
Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Lubawka. 

II. Zasady związane z organizacją Ośrodka 

§ 4 
1.Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Kierownik oraz reprezentuje go na zewnątrz. 
 
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy Burmistrz Miasta Lubawka.  
 
3. Kierownik Ośrodka winien posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymogami 
określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) 
oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 575 ze zm.). 
 
4. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnień udzielonych 
przez Burmistrza Miasta Lubawka. 
 
5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, może być także udzielone innej osobie na wniosek 
Kierownika Ośrodka. 
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6. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Lubawce coroczne sprawozdania z działalności 
merytorycznej i finansowej Ośrodka.  

§ 5 

1. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników na każdym 
stanowisku, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 
1666 ze zm.). 

2. Status prawny pracowników Ośrodka wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.). 

§ 6 
 

1.Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań i kompetencji poszczególnych komórek 
organizacyjnych Ośrodka, a także tryb i zasady funkcjonowania Ośrodka określa „Regulamin 
pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce”, nadawany przez Kierownika 
Ośrodka i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta Lubawka. 
 
2. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa „Regulamin Wynagradzania 
Pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce”, nadawany przez 
Kierownika Ośrodka. 
 
III. Cele i zadania MGOPS 
  

§ 7 
1. Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości  
i uprawnienia, a także zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie im 
egzystencję, w warunkach odpowiadających godności człowieka.  
 
2. Ośrodek udziela pomocy społecznej osobom i rodzinom, którym taka pomoc jest niezbędna, 
na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.  

§ 8 

Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek polegają na:  
a) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,           
b) pracy socjalnej, 
c) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy  społecznej, 
d) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; w oparciu o szczegółowy 
zakres zadań własnych realizowanych przez gminę oraz zadań zleconych gminie określony  
w  oparciu o przepisy art. 17 i 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 930 ze zm.); 
oraz innych ustaw, w szczególności: 
- Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie Lubawka z zakresu administracji rządowej wynikające 
z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518  
z późn. zm.); 
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- Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie Lubawka z zakresu administracji rządowej wynikającej 
z ustawy dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 169 z późn. zm.); 
 
- Ośrodek realizuje zadania określone w uchwale nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. 2015 r., poz. 821); 
 
- Ośrodek realizuje zadanie w związku z potwierdzeniem prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej, wynikającej z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.); 
 
- Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390); 
 
- Ośrodek realizuje oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.);  
 
- Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.); 
 
- Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 18 lutego 2016 r. o pomocy państwa  
w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195); 
 
- Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.); 
 
- Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
(Dz.U. z 2012 r., poz.1059 ze zm.); 
 
- Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet  
w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r.,poz.1860); 
 
e)  wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi ustawami oraz na podstawie 
upoważnień Burmistrza Miasta Lubawka udzielanych Kierownikowi Ośrodka; 
 
f) w realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji samorządowej, 
organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi oraz podmiotami działającymi  
w obszarze polityki społecznej. 

IV. Placówka Wsparcia Dziennego 

§ 9 
1. W Ośrodku działa Placówka Wsparcia Dziennego w Lubawce, zwana dalej Placówką. 
 
2.  Placówka działa w granicach administracyjnych miasta i gminy Lubawka i realizuje swoje 
zadania także poza swoją siedzibą. 
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3. Placówka posiada stałe punkty działania w następujących lokalizacjach: 
1) w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce przy ulicy Mickiewicza 4, 
2) w Szkole Podstawowej w Miszkowicach, Miszkowice 8. 
 

§ 10 
Placówka działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.); 
 
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 575 ze zm.); 
 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 11 
Placówka prowadzona jest w połączonych formach: opiekuńczej i specjalistycznej.  
 

§ 12 
1. Głównym celem i zadaniem Placówki jest objęcie dziecka opieką i wychowaniem, w celu 
wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,  
w szczególności: 

1) pomoc rodzinom w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dziecka, 
2) działania w zakresie organizacji czasu wolnego dziecka,  
3) działania w zakresie pomocy w nauce, 
4) działania w zakresie rozwijania zainteresowań, organizacji zajęć sportowych, 

rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych, 
5) zapewnienie dziecku opieki i wychowania, 
6) wzmacnianie ról i funkcji rodziny, 
7) rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 
8) podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 
9) udzielanie wsparcia specjalistycznego w obszarach: 

a) psychologiczno-pedagogicznym, 
b) logopedycznym, 
c) fizjoterapeutycznym, 

10) realizacja programów profilaktycznych, 
11) prowadzenie terapii i mediacji, 
12) udzielanie konsultacji. 

 
2. Przy realizacji celów i zadań, o których mowa w ust. 1, Placówka współpracuje z rodzicami 
lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.  
 

§ 13 
1. Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny. 
 
2. Pobyt dziecka w Placówce ma charakter dobrowolny chyba, że do Placówki dziecko zostanie 
skierowane przez sąd. 
 

§ 14 
1. Placówka używa pieczęci o treści: „Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Lubawce”. 
 
2. W przypadku zadań realizowanych przez Placówkę w stałych punktach jej działania, o których 
mowa w § 9 ust. 3, dokumenty związane z tą działalnością opatrzone będą dodatkowo 
pieczęciami posiadającymi – odpowiednio – treść: 
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1)  „Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Lubawce – Zespół Szkół Publicznych w Lubawce”, 
2) „Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Lubawce – Szkoła Podstawowa w Miszkowicach”. 

V. Gospodarka finansowa Ośrodka 

§ 15 
1. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1870 ze zmianami).  
 
2. Środki finansowe na realizację przez Ośrodek zadań własnych gminy Lubawka zapewnia 
gmina Lubawka. 
 
3. Środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie Lubawka zapewnia Wojewoda 
Dolnośląski. 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 16 
Wprowadzenie zmian do statutu Ośrodka wymaga podjęcia właściwej uchwały przez Radę 
Miejską w Lubawce. 

§ 17 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie ogólnie 
obowiązujące przepisy prawa. 
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