
 

 

UCHWAŁA NR 271/XXVI/2016 

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU 

z dnia 30 września 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  8 marca  

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 930) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co 

następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca. 

§ 3. Traci moc Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu nadany uchwałą nr 515/LVII/06 

Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Gabriel Podbioł 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 5127



Załącznik do Uchwały Nr 271/XXVI/2016 

Rady Miejskiej w Lublińcu 

z dnia 30 września 2016 r. 

 

STATUT 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJW LUBLIŃCU 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną 

jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka 

budżetowa miasta Lublińca. 

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Lublińca. 

§ 2. 1. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Lubliniec. 

2. Obszarem działania Ośrodka jest miasto Lubliniec. 

§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka stanowią: 

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814), 

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885                                     

z późniejszymi zmianami), 

3) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 930), 

4) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                         

(Dz. U. z 2016 roku, poz. 575), 

5) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 581 z późniejszymi zmianami), 

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 114  

z późniejszymi zmianami), 

7) ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                            

(Dz. U. z 2016 roku, poz. 169), 

8) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów                                             

(Dz. U. z 2016 roku, poz. 162), 

9) ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 roku, poz. 785), 

10) ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku,  

poz. 195), 

11) ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2016 roku, poz. 487), 

12) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 roku, poz.224), 

13) ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156                                           

z późniejszymi zmianami), 

14) ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 902), 

15) Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23), 

16) uchwała Nr 48/XIII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu z dnia 27 kwietnia 1990 roku                                  

w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu, 

17) inne, właściwe ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze, 
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18) niniejszy Statut. 

Rozdział 2. 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§ 4. 1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy kierując się ustaleniami Burmistrza Miasta. 

2. Ośrodek realizuje w imieniu gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kierując się 

ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę. 

3. Statutowe zadania Ośrodek realizuje w oparciu o ustawy wymienione w § 3 oraz inne przepisy prawa, 

porozumienia, umowy oraz uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu. 

4. Ośrodek wykonuje również inne zadania wynikające z innych ustaw lub programów mających na celu 

ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków. 

Rozdział 3. 

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 5. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach 

publicznych dla jednostki budżetowej oraz innych właściwych przepisów: 

1) wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, 

2) pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

3) podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan dochodów i wydatków. 

2. Zadania realizowane przez Ośrodek finansowane są: 

1) ze środków własnych gminy, 

2) z dotacji celowych otrzymanych przez gminę. 

3. Ośrodek zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie. 

§ 6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponoszą dyrektor Ośrodka i w zakresie mu 

powierzonym – główny księgowy. 

  

Rozdział 4. 

ORGANIZACJA OŚRODKA 

§ 7. 1. W skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne i Ośrodek Wsparcia. 

2. Zasady organizacji wewnętrznej Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalany przez dyrektora 

Ośrodka. 

§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje dyrektor. 

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Lublińca. 

3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora Ośrodka wykonuje Burmistrz Miasta 

Lublińca. 

4. Dyrektor na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta Lublińca wydaje samodzielnie decyzje 

administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy, w tym o charakterze 

obowiązkowym. 

§ 9. 1. Do zadań dyrektora Ośrodka należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, 

2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Ośrodka, 

3) opracowywanie planów działania Ośrodka i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania, 

4) przekazywanie Burmistrzowi informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Ośrodka. 

2. W stosunkach z innymi podmiotami dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw udzielanych mu przez 

Burmistrza. 
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3. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych w nim 

pracowników. 

4. Dyrektor w imieniu Ośrodka dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec 

pracowników Ośrodka. 

§ 10. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne 

przepisy. 

Rozdział 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu. 
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