
UCHWAŁA NR XXX/320/18
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku

Na podstawie art.18 ust. 2 , pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U.  2018 r. 
poz.994 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077 ze zm.), oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1508) – Rada Miejska we Fromborku uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku, który stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIII/145/16  Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędzierska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 listopada 2018 r.

Poz. 5033



 

                                                                                                                  Załącznik Nr 1  

                                                                                                                  do Uchwały Nr XXX/320/18 

                                                                                                                  Rady Miejskiej  we Fromborku 

                                                                                                                  z dnia 9.10.2018 R. 

 

STATUT                                                                                                                                               

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                    

WE FROMBORKU 

 

RODZIAŁ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku zwany dalej „Ośrodkiem” 

utworzony został Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Frombork Nr IX/49/90 w dniu 28 lutego 1990 roku 

w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku. 

§ 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:  

1.  Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  2018 r., poz.994 z późn. zm.),                                                                                                                                                      

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508),                                                                                                                                                                     

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2077 ze zm.),                                                                                                                                                                       

4. Aktów wykonawczych do wymienionych wyżej ustaw,                                                                                           

5. Innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących działania Ośrodka ,                                      

6. Niniejszego Statutu.   

§ 3. Siedziba Ośrodka mieści się we Fromborku, przy ulicy Młynarskiej 5B. 

§ 4. Obszarem działania Ośrodka jest teren Miasta i Gminy Frombork. 

§ 5.1.Ośrodek jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Frombork.                                                              

2.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek 

budżetowych. 
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ROZDZIAŁ 2. 

§ 1. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie i zadania własne zgodnie z zasadami w zakresie 

określonym przepisami prawa, a w szczególności:                                                                                                                

- ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508),                                                                                                                                                                             

- ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 

ze zm. ),                                                                                                                                                                             

-ustawą z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017  r.  poz. 180, 

ze  zm.),                                                                                                                                                                                         

- ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

1828, ze  zm.),                                                                                                                                                    

- ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018  r. poz. 1265),                                                                                                                                 

- ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.),                                                                                                                                                                           

- ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018  r. poz. 1457),                                                                                                                                                     

- ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.),                                                                                                                                                        

- ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015  r.  poz. 1390),                                                                                                                                                                           

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze 

zm.) ,                                                                                                                                                            

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1510),                                                                            

- ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2092) ,                                                                                                                                                               

- ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze   zm. ),                                                                                                                                                             

- ustawą z  dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz. 

1851 ze zm.),                                                                                                                                                  

- ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem" ( Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860 ze zm.),                                                                                                                                         

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu ,,Dobry start" ( Dz. u. z 2018 r. poz. 1061),                                                                      

- uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania " na lata 2014-2020 ( M.P. z 2013 r. poz. 1024) ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- uchwałami Rady Miejskiej Gminy Frombork. 

- oraz inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

§ 2. Ośrodek realizuje zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazywanymi w tej sprawie przez 

Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. 

§ 3.1.Podstawowym zadaniem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując uprawnienia, 

zasoby i możliwości.    
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2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.                                                                                                                                                    

3. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, przez 

podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób lub rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem.                                                                                                                                                

4. Forma i rodzaj świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie 

pomocy.                                                                                                                                                            

5. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają 

celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.                                                                                         

6. Zadania Ośrodka w szczególności polegają na:                                                                                                                 

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń,                                                                  

- pracy socjalnej,                                                                                                                                                                      

- prowadzeniu i rozwijaniu niezbędnej infrastruktury socjalnej,                                                                                

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na  świadczenia wypłacane w ośrodku,                                                                                                                                                  

- realizacji zadań określonych przepisami prawa oraz wynikających z rozeznanych potrzeb 

społecznych,                                                                                                                                                                       

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,                                                                                                                                                                    

- realizacji projektów społecznych, finansowanych z różnych źródeł, w tym ze środków Unii 

Europejskiej.  

§ 4.1.Ośrodek prowadzi Klub Integracji Społecznej, który posiada odrębny regulamin organizacyjny 

określający zasady wewnętrznej organizacji i zakres działania.                                                                                                         

2. Ośrodek organizuje prace społecznie użyteczne. 

 

ROZDZIAŁ 3 

§1.1.Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za jego działalność oraz reprezentuje go na 

zewnątrz.                                                                                                                                                             

2.Kierownik Ośrodka wykonuje swoje obowiązki przy pomocy pracowników Ośrodka.                                                                                                                  

3.Kierownik Ośrodka jest przełożonym służbowym w odniesieniu do wszystkich pracowników 

Ośrodka.                                                                                                                                                                                 

4. Kierownik Ośrodka na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy 

Frombork dokonuje czynności prawnych dotyczących bieżącego funkcjonowania i wykonywania 

zadań statutowych oraz jednoosobowo składa oświadczenia woli w imieniu Miasta i Gminy Frombork 

w sprawach majątkowych, związanych z działalnością Ośrodka o wartości praw i obowiązków nie 

przekraczających kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym Ośrodka na dany 

rok budżetowy.                                                                                                                                                                      

5. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka, kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, 

regulaminów i instrukcji. 

§ 2.1.Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Frombork.                                                    

2.Przełożonym Kierownika Ośrodka jest Burmistrz Miasta i Gminy Frombork. 

§ 3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej we Fromborku corocznie sprawozdanie z 

działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej na terenie miasta i 

gminy Frombork. 
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§ 4.Ośrodek współdziała z instytucjami , organizacjami, stowarzyszeniami oraz pracodawcami w celu 

realizacji zadań pomocy społecznej. 

§ 5. Ośrodek ma następującą strukturę organizacyjną : 

1) Kierownik MGOPS, 

2) Główny Księgowy, 

3) Pracownicy socjalni – 3 etaty, 

4) Referent do spraw administracyjnych, 

5) Referent do spraw administracyjnych , Koordynator Klubu Integracji Społecznej - 1 etat,                        

6) Inspektor, 

7) Pomoc administracyjna, 

8) Opiekun – 2 etaty. 

ROZDZIAŁ 4 

GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA OŚRODKA 

 

§ 1. Gospodarka finansowa Ośrodka jest prowadzona na postawie planu dochodów i wydatków 

zwanego „planem finansowym” i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). 

§ 2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem Miasta i Gminy Frombork prowadzi Skarbnik 

Urzędu Miasta i Gminy Frombork.  

§ 3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządza na ich 

podstawie sprawozdawczość finansową. 

§ 4 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U.  2018 r. poz.994 z późn. zm.).                                                                                                                             

2. Kierownik oraz pozostali pracownicy Ośrodka gospodarują powierzonym mieniem zapewniając 

jego ochronę i należyte wykorzystanie. 

ROZDZIAŁ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1. Zmiany w Statucie dokonywane są na mocy Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku. 
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