UCHWAŁA NR LII/382/14
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.
594 ze zm.), w związku z art. 110 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zm.),
art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Dobczycach
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały:
§ 2. Traci moc:
1. Uchwała Nr LX/506/06 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 czerwca 2006r., w sprawie uchwalenia
Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach,
2. Uchwała Nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 kwietnia 2009r., w sprawie zmiany
Uchwały Nr LX/506/06 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 czerwca 2006r., w sprawie uchwalenia Statutu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach,
3. Uchwała Nr LI/462/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr LX/506/06 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 czerwca 2006r., w sprawie uchwalenia Statutu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/382/14
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 20 marca 2014 r.
Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach
§ 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną,
gminną jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.
§ 2. Ośrodek działa na podstawie:
1. Uchwały Nr V/33/90 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 sierpnia 1990 roku w sprawie utworzenia
Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacji pomocy społecznej na szczeblu podstawowym,
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.),
3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm. ),
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.),
5. Niniejszego statutu.
§ 3. 1. Ośrodek swoją działalnością obejmuje teren Gminy i Miasta Dobczyce.
2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32 - 410 Dobczyce.
§ 4. Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
§ 5. 1. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej.
2. Ośrodek wykonuje również zadania zlecone Gminie w drodze porozumienia z organami administracji
rządowej oraz inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z odrębnych ustaw.
§ 6. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;
2) praca socjalna;
3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
2. Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należy:
1) opracowanie i realizacja 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) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego;
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7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku
z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem
rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13) dożywianie dzieci;
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie
dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
19) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
3. Do zadań własnych Gminy realizowanych przez Ośrodek należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz
pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym
oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym
tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5) współpraca 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. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek 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;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego
ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania
cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
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5. Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1456 ze zm.), jako zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej poprzez wydzieloną strukturę wewnętrzną.
6. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów i prowadzi postępowania
wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. z 2012r., poz. 1228 ze zm.), jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
7. Ośrodek realizuje zadania dotyczące prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
w sprawach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym wynikające z ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
8. Ośrodek realizuje zadania w zakresie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.
1493 ze zm.), w tym:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności
poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców
o rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia:
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
9. Ośrodek realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.).
§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za działalność Ośrodka i reprezentuje Ośrodek
na zewnątrz.
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.
3. Dyrektor jest przełożonym służbowym w stosunku do pracowników Ośrodka i wykonuje w stosunku do
nich wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy.
4. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,
ustawy o pomocy społecznej i kodeks pracy.
5. Decyzje w indywidualnych sprawach dotyczących zadań realizowanych przez Ośrodek wydaje Dyrektor
Ośrodka na podstawie upoważnienia udzielonego przez właściwy organ.
6. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej, co najmniej roczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 8. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych i ustawie - Prawo zamówień publicznych.
2. Obsługę finansowo – księgową Ośrodka wykonuje Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych
w Dobczycach.
3. Obsługę kadrową, prawną oraz kasową Ośrodka wykonuje Urząd Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 9. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin organizacyjny nadany
przez Dyrektora Ośrodka w uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 10. Czynności w zakresie nadzoru wykonują zgodnie z przepisami kompetencyjnymi: Rada Miejska
w Dobczycach, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce i Wojewoda Małopolski.
§ 11. Ośrodek używa pieczęci o treści: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 32-410 Dobczyce
Rynek 26 tel. 12-372-17-14, 12-372-17-11.
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§ 12. Rada Miejska w Dobczycach uchwala Statut i dokonuje jego zmian.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia
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