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STATUT 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie zwany dalej 

„Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie 

uchwały Nr VIII/57/95 z dnia 28 marca 1995 r. Rady Miasta Człuchów  

w sprawie powołania jednostki organizacyjnej pod nazwą Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Człuchowie. 

 

§ 2 

1. Terenem działania Ośrodka jest miasto Człuchów. 

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Człuchów ul. Średnia 12A. 

     

§ 3 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Miejskiej 

Człuchów. 

 

§ 4 

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków 

zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”. 

 

 



§ 5 

Ośrodek działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  z 

2013 r., poz. 594 ze zmianami). 

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 

2013 r. poz. 885 ze zmianami). 

3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 330  ze zmianami). 

4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 233, poz. 1458 ze zmianami). 

5. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r.  poz. 267ze zmianami). 

6. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zmianami). 

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych ( j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 

1027 ze zmianami). 

8. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 

r.,  poz. 182 ze  zmianami). 

9. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. 

U.  

z 2013 r.  poz. 1456 ze zmianami).  

10.  Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (j.t. Dz. U. z 2012 r.  poz. 1228 ze zmianami). 

11. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami). 

12. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.). 

13. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567). 

14. Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  

w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 / M.P. z 2013 r., poz. 1024/ , 

15. Innych aktów prawnych dotyczących jego działalności. 

16. Niniejszego statutu. 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania Ośrodka 

§ 6 

Celem działania Ośrodka jest organizacja i wykonywanie zadań  

na terenie miasta,   umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężanie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

§ 7 

Zadania Ośrodka  w zakresie pomocy społecznej obejmują:  

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 

2) świadczenie pracy socjalnej; 

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

4) dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na 

świadczenia z pomocy społecznej; 

5) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. 

§ 8 

W celu realizacji zadań z zakresu  pomocy społecznej Ośrodek współpracuje  

z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, 

fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi  

i prawnymi. 

§ 9 

Ośrodek realizuje zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych  

w zakresie ustalania prawa, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.  

§ 10 

Ośrodek realizuje zadania określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów w zakresie: 

1) ustalania prawa, przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, 



2) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia 

postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych, 

3) przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej  

o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego -  na zasadach 

określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

§ 11 

Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów. 

§ 12 

Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie o świadczeniach zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych w zakresie prowadzenia postępowania 

w sprawach oraz wydawania decyzji administracyjnych.  

§ 13 

Ośrodek realizuje projekty systemowe w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

§ 14 

Ośrodek może realizować inne projekty w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

§ 15 

Ośrodek realizuje zadanie dot. obsługi organizacyjno-technicznej zespołu 

interdyscyplinarnego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie. 

§ 16 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej polegające na zapewnieniu wsparcia rodzinom przeżywającym 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez: 

1. analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu 

w rodzinie, 

2. wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

3. rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

4. podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania 

rodziny, 

5. pomocy w integracji rodziny, 

6. przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 



7. dążenie do reintegracji rodziny. 

 

§ 17 

Ośrodek podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych 

świadczeń pobranych w związku z realizacją zadań Ośrodka. 

§ 18 

1. Ośrodek może wytaczać na rzecz Obywateli powództwa o roszczenia 

alimentacyjne. 

2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy  

i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

przepisami. 

 

ROZDZIAŁ III 

Zarządzanie i Organizacja Ośrodka 

§ 19 

1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i jest za 

nią odpowiedzialny. 

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia Burmistrz Miasta. 

3. Do dokonywania czynności prowadzonych w imieniu Ośrodka 

upoważniony jest Dyrektor w granicach udzielonego mu przez Burmistrza 

Miasta pełnomocnictwa. 

4. Dyrektor  Ośrodka składa Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie  

z działalności Ośrodka. 

5. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka. 

6. Szczegółową organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny 

ustalony przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzany przez Burmistrza 

Miasta. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Mienie Ośrodka 

§ 20 

1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się 

postanowienia ustawy   o samorządzie  gminnym. 

2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę  

i należyte wykorzystanie. 



  

ROZDZIAŁ V 

Przepisy końcowe 

§ 21 

1. Statut nadaje Rada Miejska  

2. Zmiana statutu następuje w formie przewidzianej dla jego przyjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


