
 

 

UCHWAŁA NR 185/XXV/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KALETACH 

z dnia 23 marca 2017 r. 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaletach 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446, 

zm: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 

Rada Miejska w Kaletach 

uchwala: 

§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaletach w brzmieniu załącznika  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 135/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie 

nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaletach. 

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

Województwa Śląskiego.      

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Eugeniusz Ptak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 2015



Załącznik do Uchwały Nr 185/XXV/2017 

Rady Miejskiej w Kaletach 

z dnia 23 marca 2017 r. 

 

STATUT 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kaletach 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest samodzielną 

jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka 

budżetowa miasta Kalety. 

2. Ośrodek podlega Burmistrzowi Miasta w Kaletach, który sprawuje nadzór nad jego działalnością. 

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

2. Obszarem działania Ośrodek obejmuje miasto Kalety. 

§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka stanowią : 

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870); 

2) ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zmianami); 

3) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902); 

4) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zmianami); 

5) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 575, ze zmianami); 

6) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828, ze zmianami); 

7) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390); 

8) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518, ze zmianami); 

9) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 169); 

10) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 162); 

11) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195); 

12) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, ze zmianami); 

13) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2016 r.,1793); 

14) ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1860); 

15) niniejszy statut. 

Rozdział II 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. 
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3. Statutowe zadania Ośrodek realizuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy 

społecznej, wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych i z funduszu 

alimentacyjnego, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin oraz innych 

przepisów prawa, porozumień i uchwał Rady Miejskiej w Kaletach. 

4. Ponadto Ośrodek wykonuje inne zadania wynikające z programów bądź innych ustaw mających na celu 

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

Rozdział III. Gospodarka finansowa. 

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

publicznych. 

2. Zadania realizowane przez Ośrodek finansowane są: 

1) ze środków własnych gminy, 

2) z dotacji celowych. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy. 

4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

Rozdział IV. Organizacja Jednostki. 

§ 6. 1. W skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne. 

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

Ośrodka. 

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje kierownik. 

2. Kierownik Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Kalety. 

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

Kalety. 

4. Kierownik na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta Kalety wydaje samodzielnie decyzje 

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

obowiązkowym. 

5. Kierownik Ośrodka działa przy pomocy swoich zastępców i innych pracowników posiadających 

upoważnienia udzielone przez Burmistrza Miasta w Kaletach na wniosek kierownika. 

§ 8. 1. Do zadań kierownika Ośrodka należy: 

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 Miasta informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności 

Ośrodka. 

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

przez Burmistrza. 

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

pracowników. 

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

pracowników Ośrodka. 

§ 9. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy. 

Rozdział V. Postanowienia końcowe. 

§ 10. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej w Kaletach. 
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