
Załącznik  
do Uchwały Nr 203/XXXVII/05 
Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 19 maja 2005 r. 

  

STATUT 

MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W KROŚNIEWICACH 

  

Część I 
Postanowienia ogólne 

  

§ 1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach zwany dalej „Ośrodkiem 
Pomocy” działa na podstawie: 

1)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 

póź. zm.); 

2)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póź. zm.); 

3)  innych przepisów prawnych mających zastosowanie do działalności Ośrodka Pomocy; 

4) uchwały Nr 36/X/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Krośniewicach z dnia 1990-02-28 w 

sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach; 

5)  niniejszego Statutu. 
  

§ 2. 1. Ośrodek Pomocy jest podstawową jednostką organizacyjną Gminy Krośniewice utworzoną 
do organizowania i realizowania zadań w zakresie pomocy społecznej wynikające z polityki 

społecznej państwa i gminy. 

2. Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne Gminy Krośniewice w zakresie pomocy społecznej 

zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Radę Miejską w Krośniewicach i Burmistrza Krośniewic.  

3. Ośrodek Pomocy wykonuje zdania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie 

z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę. Nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem Pomocy w tym 

zakresie sprawuje Wojewoda.  

4. Ośrodek Pomocy przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 23 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z póź. zm.)  
  

§ 3. 1. Obszarem działania Ośrodka Pomocy jest teren działania miasta i gminy Krośniewice. 

2. Siedziba Ośrodka Pomocy mieści się w Krośniewicach, przy ul. Kolejowej 21. 

3. Ośrodek Pomocy uŜywa pieczęci podłuŜnej zawierającej w swej treści nazwę w pełnym 

brzmieniu i adres siedziby: „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach, 

ul. Kolejowa 21, 99-340 Krośniewice”. 
  

Część II 
Przedmiot i zakres działania Ośrodka Pomocy 

  
§ 4. 1. Przedmiotem działania Ośrodka Pomocy jest udzielanie świadczeń pienięŜnych 

i rzeczowych osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, których nie są w 

stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości, oraz praca socjalna na rzecz 

tych osób i rodzin, w tym poradnictwo psychologiczne, ekonomiczne i prawne. 

2. Ośrodek Pomocy dokonuje analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 

pomocy społecznej, ustala potrzeby w tym zakresie osób, rodzin i grup społecznych oraz opracowuje 

plan zaspokojenia potrzeb i ocenia ich skuteczność. 



3. Ośrodek Pomocy przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej współpracuje w tym 

zakresie z Komisją oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej Rady Miejskiej w Krośniewicach, 

Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 

organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami i osobami fizycznymi 

oraz koordynuje pomoc społeczną na terenie miasta i gminy Krośniewice.  
  

Część III 
Organizacja Ośrodka Pomocy 

  
§ 5. 1. Ośrodkiem Pomocy kieruje i reprezuntuje go na zewnatrz kierownik Ośrodka.  

2. Decyzję o zatrudnieniu i zwolnieniu kierownika Ośrodka podejmuje Burmistrz Krośniewic. 

3. Burmistrz Krośniewic udziela kierownikowi Ośrodka upowaŜnienia do wydawania decyzji 

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŜących do 

właściwości Gminy Krośniewice oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń 

rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. 

4. UpowaŜnienia, o których mowa w ust. 3 mogą być takŜe udzielone innemu pracownikowi 

Ośrodka na wniosek kierownika Ośrodka. 

5. Kierownik Ośrodka Pomocy w szczególności: 

a)  zarządza mieniem i odpowiada za działalność Ośrodka Pomocy, 

b)  składa Radzie Miejskiej w Krośniewicach coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy 

oraz przedstawia Radzie Miejskiej w Krośniewicach potrzeby w zakresie pomocy społecznej, która 

opracowuje i wdraŜa lokalne programy pomocy społecznej, 

c)  zapewnia właściwą organizację pracy i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy, 

d)  zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników Ośrodka Pomocy, 

e)  dba o właściwy dobór pracowników oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 
             

§ 6. W skład Ośrodka Pomocy wchodzą: 
1.    kierownik Ośrodka, 
2.    pracownicy socjalni, 
3.    pracownicy realizujący świadczenia rodzinne, 
4.    pracownicy administracyjni. 
  

§ 7. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy są pracownikami samorządowymi na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. ( tj. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1593, z póź. zm.). 
  
§ 8. 1. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Ośrodka Pomocy określa Regulamin organizacyjny 

ustalony przez kierownika Ośrodka Pomocy. 

2. Ośrodek Pomocy przy oznakowaniu spraw uŜywa symbolu MGOPS. 
  

Część IV 
Gospodarka finansowa 

  
§ 9. 1. Ośrodek Pomocy, jako jednostka budŜetowa, prowadzi gospodarkę finansową według zasad 

określonych ustawą z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 

148, z póź. zm.).Ośrodek Pomocy działa na zasadach określonych dla jednostek budŜetowych. 

2. Obsługę finansowo – księgową zapewnia Urząd Miejski w Krośniewicach. 

3. BudŜet Ośrodka Pomocy stanowią środki uzyskiwane z: 

a)  budŜetu państwa, 



b)  budŜetu Gminy Krośniewice. 
  

Część V 
Postanowienia końcowe 

  
§ 10. 1. Statut Ośrodka Pomocy nadaje Rada Miejska w Krośniewicach. 

2. Zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach mogą być 

dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 


