
Załącznik nr l 
do Uchwały Nr XV/ 125/2012  
Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia  26 czerwca 2012r. 

 
S T A T U T 

 
MIEJSKO - GMINNEGO  O ŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ   

W   PYZDRACH 
 
 
§ 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  
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach realizuje zadania socjalne  
w szczególności na podstawie:  
 

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. 
175, poz. 1362 z późn. zm.); 
2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. z 2006 
r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 
3) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.); 
4) Ustawy z 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego( Dz. U. 1994 r. 
Nr 111 poz. 535 z późn. zm.); 
5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027  
z późn. zm.); 
6) Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych  
( tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 205,  poz. 1589 z późń. zm.); 
7) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. 
zm.); 
8) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. Nr 179, poz. 
1485 z późn. zm.); 
9) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 
180, poz. 1493); 
10) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, 
poz. 734 z późn. zm.); 
11) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 
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12) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 14, poz. 92  
z późn. zm.); 
13) Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. z 2012 r. Dz. 
U. Nr 0, poz.400); 
14) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm. ), 
15) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. 
U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); 
16) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 
223 poz. 1458); 
17) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.); 
18) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. Nr 149, poz. 887z póź. zm.),  
19) Innych  przepisów dotyczących gminnych jednostek  organizacyjnych. 
20) Niniejszego statutu. 

 
§ 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  Pyzdr.  

 
§4  
 

1. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje na zewnątrz 
Kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Pyzdr.  

2. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej corocznie 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.  
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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  
 
Nadzór nad prowadzoną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gospodarką 
finansową sprawuje Burmistrz Pyzdr. 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
/-/Elżbieta Kłossowska   

 
 

 

 

 

 

 

 


