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UCHWAŁA NR 1087/LXI/2010
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 13 maja 2010 r.

zmieniająca uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie 
zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 
1 w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) oraz § 26 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej oraz § 46 ust. 3 Statutu Miasta Ruda Śląska 

Rada Miasta Ruda Śląska uchwala: 

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, stanowiącym załącznik do 
uchwały nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r., w brzmieniu ustalonym uchwałą 
nr 877/XLVII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.07.2009 r., wprowadzić następujące zmiany: 

1)w części I „Postanowienia ogólne” w § 2 w miejsce dotychczasowych punktów 2), 5), 7), 8), 9), 10) 
wprowadzić nowe w następującym brzmieniu: „2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 
jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 7) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), 8) ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi 
zmianami), 9) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 14, poz. 92 z późniejszymi zmianami), 10) ustawy 
z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst 
jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami),”; 

2)w części II. „Cele i zadania”: 

a) w § 8: 

- w ust. 4 pkt 5) kropkę zastąpić przecinkiem i dodać pkt 6) w następującym brzmieniu: „6) wypłacanie 
wynagrodzenia za sprawowanie opieki.”; 

- w ust. 5 pkt 8) po wyrazie „…uchodźcy” dodać wyrazy „…lub ochrony uzupełniającej,”; 

b) w § 9 w ust. 4. kropkę zastąpić przecinkiem i dodać ust. 5. w następującym brzmieniu: „5. przyznawanie 
i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z terenu Miasta.”; 

3)w części IV. „Zasady gospodarki finansowej” skreślić § 23 w dotychczasowym brzmieniu i wprowadzić nowy 
o treści: „ § 23 Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), na podstawie którego pokrywa swoje wydatki 
bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu miasta.”. 

§ 2. Przyjąć tekst jednolity Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w brzmieniu 
ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr 1087/LXI/2010

Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 13 maja 2010 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 

CZĘŚĆ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką 
organizacyjną miasta Ruda Śląska, działającą w formie jednostki budżetowej. 

§ 2. Ośrodek działa na podstawie: 

1)uchwały nr 55/XIII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rudzie Śląskiej z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie 
utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, 

2)ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 
z późniejszymi zmianami), 

3)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), 

4)ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 
z późniejszymi zmianami), 

5)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 

6)ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 
2603 z późniejszymi zmianami), 

7)ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 
z późniejszymi zmianami), 

8)ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 
1655 z późniejszymi zmianami), 

9)ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 14, poz. 92 z późniejszymi zmianami), 

10)ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami ), 

11)ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 
992 z późniejszymi zmianami), 

12)ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 
z późniejszymi zmianami), 

13)ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 
jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami), 

14)ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi 
zmianami), 

15)ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1694 
z późniejszymi zmianami), 

16)ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi 
zmianami), 

17)ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 
z późniejszymi zmianami), 
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18)ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493), 

19)kodeksu postępowania administracyjnego, 

20)niniejszego Statutu. 

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Jadwigi Markowej 20. 

2. Obszarem działania Ośrodka jest Miasto Ruda Śląska. 

§ 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Ruda Śląska. 

§ 5. Nazwa Ośrodka brzmi: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej". 

§ 6. Ośrodek używa pieczęci zgodnie z nazwą Ośrodka w pełnym brzmieniu. 

CZĘŚĆ II.
CELE I ZADANIA 

§ 7. 1. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej oraz przepisach 
wydanych na jej podstawie, a w szczególności podejmuje działania zmierzające do zaspakajania niezbędnych 
potrzeb życiowych osób, rodzin, oraz w miarę możliwości do życiowego ich usamodzielnienia, oraz do integracji 
tych osób i rodzin ze środowiskiem, a także zapobiega powstawaniu trudnych sytuacji życiowych rodzących 
zapotrzebowanie na pomoc społeczną. 

2. Ośrodek jest podstawową jednostką organizacyjną pomocy społecznej miasta Ruda Śląska. 

3. Poza Ośrodkiem zadania pomocy społecznej w Mieście realizują: 

1)ośrodki wsparcia, 

2)domy pomocy społecznej, 

3)Noclegownia, 

4)placówki opiekuńczo - wychowawcze, 

5)kościelne osoby prawne i organizacje pozarządowe wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone 
przez Miasto, 

6)Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

4. Zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 3 określają ich statuty i regulaminy 
organizacyjne. W odniesieniu do miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zasady ich 
funkcjonowania określają statuty uchwalane przez Radę Miasta oraz zatwierdzane przez Prezydenta Miasta 
regulaminy organizacyjne. 

§ 8. 1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej obejmujące w szczególności: 

1)przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 

2)prowadzenie rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

3)prowadzenie pracy socjalnej, 

4)analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

5)realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

6)rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

2. Ośrodek realizuje zadania własne Miasta o charakterze obowiązkowym polegające na: 

1)opracowaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

2)sporządzaniu bilansu potrzeb Miasta w zakresie pomocy społecznej, 

3)udzielaniu schronienia, zapewnianiu posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 

4)przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków okresowych, 



Id: BKMIK-VEMSL-PYBRU-JVGYL-YVHTV. Podpisany Strona 3

5)przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych, 

6)przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego, 

7)przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom 
bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie 
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

8)przyznawaniu zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 

9)opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje zatrudnienia w związku 
z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem 
rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

10)prowadzeniu pracy socjalnej, 

11)organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

12)prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub 
mieszkaniach chronionych, 

13)tworzeniu miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 

14)dożywianiu dzieci, 

15)sprawieniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

16)kierowaniu do domu pomocy społecznej i ponoszeniu odpłatności za pobyt mieszkańca Miasta w tym domu, 

17)sporządzaniu sprawozdawczości oraz przekazywaniu jej właściwym organom i jednostkom nadzorującym, 

18)pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

19)przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków stałych, 

20)opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

3. Ponadto Ośrodek realizuje zadania własne Miasta polegające na: 

1)przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków specjalnych celowych, 

2)przyznawaniu i wypłacaniu pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz 
pomocy w naturze, 

3)prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz 
kierowaniu do nich osób wymagających opieki, 

4)podejmowaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym 
tworzeniu i realizacji programów osłonowych, 

5)współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych 
miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 

4. Ośrodek realizuje zadania zlecone Miastu, do których należy: 

1)organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, 

2)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 
ekologiczną, 

3)prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, 

4)realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu 
życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, 
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5)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego 
ubrania cudzoziemcom, 

6)wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

5. Ośrodek realizuje zadania własne powiatu polegające na: 

1)opracowaniu i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem 
jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

2)prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, 

3)organizowaniu opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości 
przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionych z dzieckiem zawodowym 
rodzinom zastępczym, 

4)zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, 
w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych i ośrodków 
adopcyjno – opiekuńczych dla dzieci i młodzieży w tym placówek wsparcia dziennego zasięgu ponadgminnym, 
a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, 

5)pokrywaniu kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - 
wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu, 

6)przyznawaniu pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym 
całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową 
opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

7)udzielaniu pomocy w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, 
młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, 
domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu 
się, 

8)udzielaniu pomocy osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy 
lub ochrony uzupełniającej, 

9)prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczaniu 
w nich skierowanych osób, 

10)prowadzeniu mieszkań chronionych oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

11)współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, 

12)udzielaniu informacji o prawach i uprawnieniach, 

13)szkoleniu i doskonaleniu zawodowym kadr pomocy społecznej z terenu miasta Ruda Śląska, 

14)doradztwie metodycznym dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
z terenu miasta Ruda Śląska, 

15)podejmowaniu innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów 
osłonowych, 

16)sporządzaniu sprawozdawczości oraz przekazywaniu jej właściwym organom i jednostkom nadzorującym, 

17)sporządzaniu bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej. 

6. Ośrodek realizuje zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej : 
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1)udziela pomocy uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłaca za te osoby składki na 
ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, 

2)prowadzi nadzór nad realizacją usług opiekuńczych w powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, 

3)realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mające na celu ochronę poziomu 
życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, 

4)udziela cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej, 

5)finansuje pobyt w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych 
dzieciom cudzoziemców, 

6)realizuje zadania z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań 
podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego 
do spraw zabezpieczenia społecznego. 

7. Wykonywanie przez Ośrodek innych zadań realizowanych przez powiat obejmujących: 

1)dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

2)dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, realizowanych 
w odpowiedzi na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych, 

3)dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

4)dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej, 

5)dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

6)przedstawianie wniosków do planów finansowo - rzeczowych PFRON w zakresie zadań realizowanych przez 
miasto Ruda Śląska oraz sprawozdań rzeczowo - finansowych o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych 
środków finansowych z PFRON, 

7)opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności w zakresie realizacji 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz ich 
udostępnianie na potrzeby samorządu województwa - w ramach środków finansowych otrzymywanych przez 
Miasto z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

8)opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotycząca rozwiązywania problemów 
społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 
społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

§ 9. Do zadań Ośrodka należy ponadto: 

1. wykonywanie innych zadań Miasta z zakresu pomocy społecznej, określonych w porozumieniach zawartych 
z organami administracji rządowej, 

2. przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków mieszkaniowych, 

3. przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń rodzinnych, 

4. prowadzenie i świadczenie usług w Klubie Integracji Społecznej, 

5. przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z terenu Miasta. 

§ 10. Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o świadczenia alimentacyjne. 

§ 11. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia 
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. 

§ 12. W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współdziała z prowadzącymi działalność 
na terenie miasta Ruda Śląska organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 
wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

§ 13. Finansowanie zadań Ośrodka następuje: 
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1. ze środków samorządowych budżetu Miasta, 

2. z dotacji celowych z budżetu państwa, 

3. z innych prawem dopuszczalnych źródeł. 

§ 14. 1. Ośrodek wykonuje obsługę Rodzinnych Domów Dziecka. 

2. Wyżej wymieniona obsługa jest wykonywana pod względem technicznym, administracyjnym i finansowo - 
księgowym, polega ona w szczególności na: 

1)tworzeniu organizacyjnych, materialnych warunków do prawidłowej działalności Rodzinnych Domów 
Dziecka, 

2)prowadzeniu obsługi Rodzinnych Domów Dziecka w zakresie spraw finansowo – księgowych i administracyjno 
- gospodarczych, 

3)opracowywaniu zbiorczych planów finansowych zatwierdzanych przez Prezydenta Miasta oraz rozliczaniu 
przychodów i wydatków Rodzinnych Domów Dziecka, 

4)planowaniu, realizowaniu i obsłudze pod względem techniczno - finansowym remontów Rodzinnych Domów 
Dziecka, 

5)planowaniu i realizowaniu zakupów inwestycyjnych, 

6)wykonywaniu stałego nadzoru nad stanem technicznym obiektów Rodzinnych Domów Dziecka, głównie pod 
względem zapewnienia bezpieczeństwa i właściwych warunków sanitarnych, 

7)dokonywaniu zbiorczego planowania potrzeb administracyjno - gospodarczych Rodzinnych Domów Dziecka, 

8)prowadzeniu pełnej obsługi w zakresie spraw pracowniczych i socjalnych, 

9)wykonywaniu stałego nadzoru nad prowadzeniem przez Rodzinne Domy Dziecka spraw gospodarczych 
i finansowych, 

CZĘŚĆ III.
ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJI 

§ 15. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta. 

§ 16. Dyrektor Ośrodka, w szczególności: 

1. zarządza Ośrodkiem, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz, 

2. sprawuje nadzór nad majątkiem Ośrodka, 

3. tworzy warunki realizacji przez Ośrodek zadań statutowych, poprzez właściwe gospodarowanie środkami 
określonymi w planie finansowym Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

4. organizuje w sposób właściwy pracę Ośrodka. 

§ 17. Dyrektor Ośrodka działa zgodnie z przepisami prawa, samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie 
pełną odpowiedzialność. 

§ 18. 1. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy, dla 
pracowników zatrudnionych w Ośrodku, a w szczególności zatrudnia ich i zwalnia oraz jest ich przełożonym 
służbowym. 

2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor Ośrodka współdziała ze związkami zawodowymi 
w zakresie ustalonym przepisami prawa pracy i ustawą o związkach zawodowych 

§ 19. 1. Dyrektor Ośrodka jednoosobowo podejmuje czynności prawne, z zakresu zarządu powierzonej mu 
części mienia komunalnego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta. 

2. Dla realizacji zadań statutowych Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie 
zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 

3. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta coroczne sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań pomocy społecznej. 
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4. Dyrektor Ośrodka prowadzi i sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej w Rudzie Śląskiej. Zakres nadzoru Dyrektora Ośrodka określa Prezydenta Miasta. 

§ 20. Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania określa Dyrektor 
Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzanym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska. 

§ 21. Łączenia, przekształcenia i likwidacji Ośrodka dokonuje Rada Miasta w drodze uchwały. 

§ 22. 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi. 

2. Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników 
Ośrodka określają odrębne przepisy. 

3. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialność pracowników określają indywidualne zakresy czynności. 

CZĘŚĆ IV.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ 

§ 23. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), na podstawie którego pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, 
a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta. 

§ 24. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków 
zatwierdzany przez Prezydenta Miasta w oparciu o uchwalony budżet miasta. 

§ 25. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

CZĘŚĆ V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26. 1. Statut Ośrodkowi nadaje Rada Miasta. 

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Ruda Śląska 

Jakub Wyciślik


