
UCHWAŁA NR XXVIII/164/16
RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” w związku z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015roku, poz. 163 z późn. zm. ),  Rada Miasta 
Poręba uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie, stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/145/16 Rady Miasta Poręba w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Porębie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/102/07 Rady Miasta Poręba w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Porębie.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba

Urszula Milka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lipca 2016 r.

Poz. 3874



Załącznik nr 1do 
Uchwały Nr XXVIII/164/16
Rady Miasta Poręba  
z dnia 27 czerwca 2016 roku.                      

S T A T U T

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PORĘBIE

Rozdział 1

Podstawa prawna działania

§ 1

Ośrodek działa na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów prawa:
    

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z póź. zm.)
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j.  Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.)
3) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.( t. j. . Dz. U.  z 2015r., poz. 163    z póź. zm.)   
4) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych ( t. j. Dz. U.  z 2015r. poz. 114 z póź. 

zm.)
5) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz.U. z 2015r,  

poz. 859 z póż. zm.)
6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t. j. Dz.U. z 2015r, 

poz. 332 z póź. zm. )
7) ustawy  z dnia 25 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.  j.   Dz. U.    z 2015r.  

poz.1390)                          
8) rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2015r, poz. 2156 z póź.  

zm.)
9) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U.        z 2016r, poz. 195)
10) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( t. j. Dz. U. z 2013r, poz.966 z póź.  

zm.)
11) innych przepisów prawa  

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

§ 2
Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Porębie,  zwany  dalej  „Ośrodkiem”  jest  gminną  jednostka 
organizacyjną nie posiadającą  osobowości prawnej,  działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa 
Gminy Poręba.

§ 3
1. Siedzibą Ośrodka i obszarem jego działania jest Gmina Poręba.
2. Ośrodek ma swoją siedzibę przy ul. F. Chopina 1.
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Rozdział  3

Cel, zadania i zakres działania

§ 4
Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,  
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspieranie osób 
i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach 
odpowiadających  godności  człowieka  oraz  w  miarę  możliwości  doprowadzenie  ich  do  życiowego 
usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

§ 5
Do zadań Ośrodka należy: 

1) Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2) Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
3) Praca socjalna,
4) Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
5) Rozwijanie nowych form pomocy społecznej samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
6) Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.

§ 6

1. W realizacji swoich zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej,  
organizacjami  społecznymi,  kościołem  katolickim,  innymi  kościołami,  związkami  wyznaniowymi, 
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział  4

Organizacja Ośrodka

§  7
1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz 

Miasta Poręba.
2. Kierownik działa jednoosobowo wykonując z upoważnienia Burmistrza Miasta Poręba zwykły zarząd, 

do działań wykraczających poza zwykły zarząd wymagane jest odrębne pełnomocnictwo.
3. Kierownik  jest  przełożonym  służbowym  wszystkich  zatrudnionych  w  Ośrodku  pracowników  i 

wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy 
(jt.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

§  8
1. Kierownik  ustala  organizację  wewnętrzną  Ośrodka  w  formie  regulaminu  organizacyjnego, 

wprowadzonego zarządzeniem.
2. Regulamin  Ośrodka  określa  szczegółowo  jego  strukturę  organizacyjną,  zakres  działania,  podział 

czynności i odpowiedzialności osób zatrudnionych.
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Rozdział  5

Gospodarka finansowa

§  9
1.   Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną  z budżetu gminy w zakresie zadań własnych, z budżetu 
       państwa w zakresie zadań zleconych ,  innych prawem przewidzianych źródeł.

§  10
1. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte 
     wykorzystanie.

 

§  11
1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.   
 

Rozdział  6

Postanowienia końcowe

§  12
        1.  Statut Ośrodka uchwala Rada Miasta w Porębie.

 2.  Zmian i uzupełnień dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
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