Uchwała Nr XVIII/161/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271 i z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 46
ust. 1-3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz 414, Nr
106, poz. 668, Nr 117, poz 756, Nr 162, poz. 1118 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r., Nr 20, poz. 170, Nr
79, poz. 865, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r., Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238 z 2001r., Nr 72, poz. 748,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792
iz
2003 r., Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr
137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 228, poz. 2255)
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/50/98 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 5 czerwca 1998 r. w
sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik
do uchwały Nr XVIII/161/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie zwany dalej „ Ośrodkiem” działa na
podstawie,
1) Ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 roku Nr 64, poz.
414 z póź. zm.),
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
z późn. zm.),
4) Niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie z siedzibą przy ul. Wł. Jagiełły 30 jest
wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Działdowa.
2. Teren działania Ośrodka obejmuje Miasto Działdowo.
3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Działdowo.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Ośrodka
§ 3. Celem działalności Ośrodka jest:
1) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie osób i
rodzin do integracji ze środowiskiem,
2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w
stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie
powstawaniu takich sytuacji,
3) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w
warunkach odpowiadających godności człowieka,
4) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz kompensowanie skutków
niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego.
5) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę
niezbędnej infrastruktury socjalnej,
6) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
7) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i
rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na
tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
8) prowadzenie ośrodków wsparcia przez tworzenie osobom w wieku emerytalnym oraz o
zmniejszonej sprawności psychofizycznej odpowiednich warunków do kilkugodzinnego przebywania
w placówce.

§ 4.1 Ośrodek wykonuje zadania samorządu terytorialnego z zakresu pomocy społecznej,
określone uchwałami Rady Miasta Działdowo, porozumieniami i umowami organów samorządu.
2. Do zakresu działania Ośrodka należy prowadzenie spraw wynikających z:
1) ustawy o pomocy społecznej,
2) ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42 poz. 371 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz.
535 z późn. zm. ),
4) ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993r. Nr 17 poz. 78 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122 poz. 1143 z
późn. zm.),
6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255
z późn. zm.).

§ 5. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej i dodatków
mieszkaniowych finansowana jest z budżetu miasta, natomiast zadań zleconych z budżetu
Wojewody.
§ 6. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rzędowej i
samorządowej, Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami
społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami,
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
ROZDZIAŁ III
Organizacja i struktura Ośrodka.
§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zawnątrz Kierownik Ośrodka.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.
3. Kierownik odpowiada przed Burmistrzem Miasta za właściwą realizację zadań Ośrodka.
4. W sprawach zleconych gminie z zakresu administracji rządowej odpowiada przed Wojewodą
Warmińsko-Mazurskim.
5. Kierownik zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Ośrodka i wykonuje funkcję
pracodawcy wynikające z przepisów Kodeksu Pracy.
§ 8. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Dział Pomocy Środowiskowej.
2. Dział Pomocy Półstacjonarnej.
3. Dział dodatków mieszkaniowych.
4. Dział świadczeń rodzinnych.
5. Dział finansowo-księgowy i zamówień publicznych.
6. Dział do spraw administracyjno-gospodarczych.

§ 9. 1 Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pomocy spolecznej i
ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks pracy i przepisy wykonawcze.
2. Szczegółowy zakres zadań, tryb pracy i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych
określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka.

ROZDZIAŁ IV
Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka
§ 10. 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.
2. Ośrodek gospodaruje przekazanym i powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i
prawidłowe wykorzystanie.
3. Zasady działalności finansowej Ośrodka oraz wynagradzanie pracowników określają odrębne
przepisy.
4. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu Miasta Działdowa.
5. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy zatwierdzony przez Kierownika
Ośrodka.
6. Kierownik Ośrodka może podjąć decyzję o gromadzeniu środków specjalnych.
7. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest Kierownik w
granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta.
8. Kierownik odpowiada za wykonanie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta
Działdowa oraz zleceń Wojewody.
ROZDZIAŁ V
§ 11. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 12. Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miasta Działdowo nadającej
niniejszy statut.

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

