
Załącznik nr l 

Do Uchwały Nr XVI/160/04   Rady Miejskiej Pyzdr  

z dnia   24 listopada 2004 roku 

S T A T U T  

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W    P Y Z D R A C H  

§ l 

1.  Miejsko-Gminny     Ośrodek   Pomocy    Społecznej    w Pyzdrach     jest jednostką 

organizacyjną i budżetową Gminy. 

2. Obszarem     działania    Ośrodka   pomocy   Społecznej jest teren obejmujący 

Gminę i Miasto Pyzdry. 

§ 2 

I.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach realizuje zadania  

socjalne w szczególności wynikające z następujących ustaw : 

1.   Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 ze zm.) oraz 

wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; 

2.   Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71,   

poz.734 z 2002 roku ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; 

3.  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 

2255 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, z zastrzeżeniem 

§3ust.l; 

4.  Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111 

poz. 535 ze zm.). 

 

II. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o przepisy 

następujących ustaw: 

1.   Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r poz. 

1591 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych 

2.   Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142 z 

2001 roku poz. 1593 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; 

3.   Ustawy   z dnia 14 czerwca   1960 roku    Kodeks postępowania   administracyjnego, 

(Dz. U. Nr 98 z 2000 r poz. 1071 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych; 

4.   Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15 z 2003 roku 

poz. 148 ze zm.): 

5. Ustawy z dnia  13 listopada 2003 roku o dochodach  jednostek  samorządu 

Terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) oraz wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych; 

6.   Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 z 2003 r 

poz. 1143 ze zm.) 

7.   Niniejszego statutu. 
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§ 3 

1. W zakresie postępowania administracyjnego, prowadzonego w związku z 

realizowanymi zadaniami, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa 

jako organ I instancji. 

2.  Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydaje Kierownik Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisemnego upoważnienia 

Burmistrza Gminy i Miasta Pyzdr. 

 

§4 

1. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje na 

zewnątrz Kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Pyzdr. 

2.  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej co rocznie składa 

Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia zakres 

istniejących potrzeb. 

3.   Szczegółowe zasady pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

strukturę organizacyjną określa Kierownik Ośrodka w regulaminie 

organizacyjnym. 

4.   Obowiązki   poszczególnych     pracowników   regulują imienne   zakresy    czynności 

opracowane dla każdego stanowiska przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

§ 5 

1.   Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, prowadzi i koordynuje 

na terenie Gminy i Miasta współprace z jednostkami publicznymi, kościołami, 

związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi. 

2.  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wszczyna w ramach 

obowiązującego stanu prawnego, postępowania przed sądami i innymi organami w 

sprawach osób korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

3.   W swych działaniach Kierownik Ośrodka przestrzega obowiązujących przepisów 

oraz kieruje się dobrem objętych nimi osób. 

§ 6 

1.   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową na 

zasadzie obowiązującej jednostki budżetowe. 

2.   Dochodami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są: 

       - dotacje z budżetu państwa;  

       - dotacje z budżetu gminy;  

       - spadki, zapisy darowizny;  

       - inne dochody. 

§ 7 

Zmiana Statutu dla swej ważności wymaga formy właściwej dla jego uchwalenia. 

§ 8 

Statut wchodzi w  życie po 14 dniach od  dnia ogłoszenia uchwały  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

   Józef Majdecki 

   /-/ 

 

 


