Uchwała Nr XIII/93/2004
Rady Miasta Radziejów
z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; ze zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593; ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718; ze zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1.

Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie zgodnie
z załącznikiem do Uchwały.
§ 2.
Tracą moc Uchwały Rady Miasta Radziejów:
- Nr II/17/2002 z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radziejowie,
- Nr IV/29/2003 z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radziejowie.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radziejów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/93/2004
Rady Miasta Radziejów
z dnia 29 czerwca 2004 roku

Uchwalenie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie należy do
kompetencji Rady Miasta Radziejów.
Rada postanowiła uchylić dotychczasowy Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr II/17/2002
Rady Miasta Radziejów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radziejowie i przyjąć nowy Statut w brzmieniu ustalonym niniejszą Uchwałą.

Załącznik
do Uchwały Nr XIII/93/2004
Rady Miasta Radziejów
z dnia 29 czerwca 2004 roku

STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radziejowie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką
organizacyjną gminy i działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami);
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r.);
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014
ze zmianami.).
3. Statutu Miasta Radziejów
§ 2.
Terenem działania Ośrodka jest obszar Miasta Radziejów.
§ 3.
Ogólny nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Rada Miasta Radziejów.
§ 4.
Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. 285 36 81 wew. 23; 285 22 86.
§ 5.
Ośrodek współpracuje merytorycznie z:
1. Kujawsko Pomorskim Urzędem Wojewódzkim - Wydział Polityki Społecznej w Bydgoszczy.
2. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.
3. Organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział II
Cele i zadania
§ 6.
Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Ośrodku w zakresie
ustalonym ustawami.
§ 7.
Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej:
1.
2.
3.
4.

własne,
własne o charakterze obowiązkowym,
zlecone gminie przez administrację rządową,
wynikające z odrębnych ustaw.
§ 8.

1.
Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
1)
tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym
rozbudowę
niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2)
analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3)
przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin,
5) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom
i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
6) prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz
kierowanie do nich osób wymagających opieki,
7) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów
środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych.
8)
inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.
§ 9.
W celu realizacji zadań gminy w zakresie pomocy społecznej Ośrodek współpracuje
z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem,
związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi
i prawnymi.
§ 10.
Kierownik Ośrodka składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz
przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
§ 11.
Ośrodek na podstawie wykazu potrzeb, o których mowa w § 10 opracowuje i wykonuje
lokalne programy pomocy społecznej zatwierdzone przez Radę Miasta Radziejów.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
§ 12.
Ośrodkiem kieruje kierownik, który odpowiada za realizację zadań statutowych, kieruje jego
działalnością i reprezentuje na zewnątrz.
§ 13.
Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Radziejów.
§ 14.
Zwierzchnikiem służbowym kierownika Ośrodka jest Burmistrz Miasta Radziejów.
§ 15.
Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka.
§ 16.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Do zadań kierownika Ośrodka należy w szczególności:
określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej,
dobór kadr i podział zadań,
sporządzanie planów pracy oraz nadzór nad ich realizacją,
współpraca z organami samorządu terytorialnego; Radą Miasta, Burmistrzem Miasta, stałymi
Komisjami Rady,
ponoszenie odpowiedzialności za opracowywanie oraz realizację planów finansowych
i rzeczowych,
przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.
§ 17.

Do uprawnień kierownika Ośrodka należy:
1. wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne;
2. kierowanie wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy do
organów określonych odrębnymi przepisami;
3. na wniosek pracownika socjalnego, ustalenie w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi lub
wstępnymi, wysokość świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie
świadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
4. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
należącej do właściwości gminy oraz zadań zleconych gminie z upoważnienia Burmistrza Miasta
Radziejów;
5. samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z prawem statutu;
6. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników.

§ 18.
Do podejmowania czynności przekraczających zakres ustalony Statutem potrzebna jest zgoda
Burmistrza Miasta.
§ 19.
W czasie nieobecności kierownika Ośrodka jego obowiązki przejmuje osoba upoważniona
przez Burmistrza Miasta.
§ 20.
1. Ośrodek zatrudnia pracowników stałych wg przydzielonych etatów określonych w strukturze
organizacyjnej Ośrodka.
2. Zatrudnienie pracowników specjalistycznych wg potrzeb na umowę zlecenie należy do
kompetencji kierownika Ośrodka.
§ 21.
Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy o pracownikach
samorządowych, Kodeks Pracy, ustawa o pomocy społecznej.
§ 22.
W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, w skład którego
wchodzi:
a) stanowisko kierownika Ośrodka,
b) stanowiska pracowników socjalnych,
c) stanowisko księgowej,
d) stanowisko opiekunki środowiskowej.
2. Świetlicę Socjoterapeutyczną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
ul. Szkolna 28:
a) stanowiska wychowawców.
3. Mieszkanie chronione Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie.

§ 23.
Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania Ośrodka określa
regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Miasta

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 24.
Obsługę kasową Ośrodka zapewnia Urząd Miasta Radziejów.
§ 25.
Ośrodek jest jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 26.
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowo - rzeczowy i budżet
przyjęty przez Radę Miasta.
§ 27.
Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą
klasyfikacją budżetową.
§ 28.
Źródłami finansowania Ośrodka i podległych komórek są:
1. dotacje celowe z budżetu państwa,
2. dotacje celowe z budżetu gminy zabezpieczające realizację zadań własnych gminy z zakresu
pomocy społecznej zgodnie z Uchwałami Rady Miasta,
3. środki specjalne przekazywane przez osoby fizyczne i prawne w ramach pomocy charytatywnej,
4. środki finansowe zwracane przez świadczeniobiorców za wydatki na świadczenia z pomocy,
społecznej na zasadach odpowiednich przepisów lub ściągniętych przymusowo.
Rozdział V
Ustalenia końcowe
§ 29.
Świetlica Socjoterapeutyczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działa w oparciu
o opracowany regulamin organizacyjny i program dydaktyczno-wychowawczo-terapeutyczny
zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka
§ 30.
Obsługę kasową i kadrową Ośrodka na mocy porozumienia prowadzi Urząd Miasta Radziejów.
§ 31.
Zmiany w Statucie pod rygorem nieważności mogą być dokonywane jedynie w drodze
uchwały Rady Miasta Radziejów.

