UCHWAŁA NR XXXVIII/447/2017
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn.zm.), oraz. art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc Uchwała VI/86/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia
statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/447/2017
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 20 lipca 2017 r.
Statut
Miejsko
Postanowienia ogólne

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Wieliczce

§ 1.
1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką
organizacyjną Gminy Wieliczka utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych
w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach określających zadania pomocy społecznej i innych
przepisach szczególnych.
2. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn.z m.);
5) zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1518 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj;: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 489 z późn. zm.);
7) ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1817 z późn. zm.);
8) uchwały Nr XIII/82/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wieliczce z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie
utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacji pomocy społecznej na szczeblu podstawowym;
§ 2.
1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Wieliczka.
3. Podziału obszaru działania Ośrodka na rejony dokonuje dyrektor Ośrodka uwzględniając lokalne
uwarunkowania i potrzeby, z zapewnieniem należytej dostępności do świadczeń.
4. Ośrodek może używać nazwy skróconej „MGOPS w Wieliczce”.
§ 3.
1. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kierując się ustaleniami Burmistrza
Miasta i Gminy Wieliczka, zwanego dalej Burmistrzem.
2. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami
przekazanymi przez Wojewodę Małopolskiego.
3. Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych,
których celem jest integracja rodzin i grup szczególnego ryzyka.
4. Ośrodek ponadto realizuje inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych wydanych w celu ich
wykonania, a także wykonuje zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi
podmiotami.

Id: D0068106-214B-4754-AC2B-EBA0D2B20AF6. Podpisany

Strona 1

§ 4.
Realizując zadania ustawowe Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, pozarządowymi. Kościołem
katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, pracodawcami oraz
osobami fizycznymi i prawnymi.
Cel i zadania Ośrodka
§ 5.
Celem Ośrodka jest w szczególności:
1. W zakresie ustawy o pomocy społecznej:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz umożliwienie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka,
2) doprowadzenie do pełnego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz doprowadzenie do integracji osób i rodzin
ze środowiskiem oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
3) udzielanie świadczeń pomocy społecznej osobom i rodzinom na podstawie ustawy o pomocy społecznej
2. Ośrodek jest jednostką wykonującą również zadania w zakresie:
1) prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych,
2) prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania pomocy osobom uprawnionym do
alimentów,
3) prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
4) udzielania pomocy materialnej uczniom, w tym stypendiów i zasiłków szkolnych,
5) prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego,
3. Cel działalności Ośrodka stanowi ponadto:
1) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
2) wsparcie rodzin we właściwym spełnianiu ich funkcji i zadań;
3) profilaktyka i przeciwdziałania alkoholizmowi;
4) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
§ 6.
Działalność Ośrodka jest realizowana w postaci świadczeń i usług na rzecz indywidualnych osób i rodzin oraz
poprzez inicjowanie, opracowanie i wdrażanie programów pomocowych, osłonowych o profilaktycznych
adresowanych do poszczególnych grup odbiorców i społeczności Gminy Wieliczka, w szczególności poprzez:
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 aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie
odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
6) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwoju specjalistycznego wsparcia,
7) wspieranie inicjatyw oraz aktywności i przedsiębiorczości obywatelskiej w zakresie pomocy społecznej
i samopomocy,

Id: D0068106-214B-4754-AC2B-EBA0D2B20AF6. Podpisany

Strona 2

8) realizację projektów społecznych finansowanych z różnych źródeł,
9) podejmowanie innej działalności wynikającej z potrzeb środowiska lokalnego w szczególności polegającej na
przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym,
10) opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
11) opracowanie i realizację gminnego programu profilaktyki,
12) podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i rodzin
dotkniętych przemocą w celu zapobiegania pogłębianiu się występujących dysfunkcji,
13) podejmowaniu innych zadań z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
§ 7.
1. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustaw, inne niż wymienione w § 5 i § 6, w szczególności:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 882);
3) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 963 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj.: Dz. U.
z 2017 r., poz. 1383 z póżn. zm.);
5) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1828);
6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U. z 2017 r.,
poz.1065 z póżn. zm.);
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.);
8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);
9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.);
10) zadania wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 162 z późn. zm.)
11) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 157),
12) ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1292 z późn. zm.);
13) ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
(Dz. U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835 z póżn. zm.);
14) ustawy z dnia 23 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 785 z późn. zm.);
15) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916 z późn. zm.)
16) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 195 z późn. zm.);
17) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1860);
2. Ośrodek realizuje też zadania wynikające innych przepisów prawa, w zakresie w nich określonym.
3. Ośrodek realizuje również zadania przekazane do realizacji na podstawie Uchwał Rady Miejskiej
w Wieliczce oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, w tym inne zadania i programy osłonowe
o charakterze własnym i zleconym oraz wynikające z zawartych przez nich porozumień.
Organizacja i Zarządzanie Ośrodka
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§ 8.
1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz, który wykonuje w stosunku do Dyrektora
uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
3. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt spraw z funkcjonowaniem Ośrodka i reprezentuje go na
zewnątrz.
4. Dyrektor jest upoważniony do zawierania umów cywilno-prawnych w imieniu Ośrodka i reprezentuje go na
zewnątrz w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza.
§ 9.
1. W stosunkach z innymi podmiotami Dyrektor działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictw
i upoważnień udzielonych mu przez Burmistrza.
2. Dyrektor wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań wykonywanych przez Ośrodek na podstawie
upoważnienia Burmistrza, w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Upoważnienie takie może być udzielone
innej osobie na wniosek Dyrektora.
3. Dyrektor dokonuje czynności w zakresie bieżącej organizacji Ośrodka oraz wydaje akty wewnętrzne
w formie zarządzeń, instrukcji, poleceń służbowych i innych przewidzianych prawem a także wprowadza
regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
4. W celu realizacji zadań Dyrektor wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe i inne niewymienione
akty prawne oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
5. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora.
§ 10.
1. Dyrektor odpowiada w szczególności za:
1) podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr,
2) określenie i wdrażanie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,
3) racjonalne gospodarowanie funduszami w ramach wydzielonych środków w budżecie,
4) określenie odpowiednich form organizacyjnych i metod pracy Ośrodka,
5) opracowanie planów działania Ośrodka i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
6) przekazywanie Burmistrzowi informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Ośrodka.
2. Szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych oraz zakres zadań, uprawnień i zadań,
uprawnień i obowiązków pracowników w nich zatrudnionych określa Regulamin organizacyjny nadany w drodze
zarządzenia przez Dyrektora Ośrodka, po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza.
3. Dyrektor składa Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Wieliczce coroczne sprawozdanie z działalności
Ośrodka oraz inne, przewidziane przepisami prawa, a także przedstawia potrzeby w zakresie zadań przekazanych
do realizacji.
§ 11.
1. W ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.
2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych
w Ośrodku.
3. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Ośrodka określają indywidualne zakresy
czynności.
4. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy oraz
Regulamin wynagradzania, nadany w drodze zarządzenia przez Dyrektora.
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5. Wszyscy pracownicy Ośrodka mają status pracowników samorządowych, do których stosuje się przepisy
ustawy o pracownikach samorządowych.
§ 12.
1. Dyrektor odpowiada za organizację i należyte funkcjonowanie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.
2. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli zarządczej wykonują Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny
Księgowy oraz inni pracownicy zobowiązani do ich wykonywania w ramach swoich funkcji, bądź powierzonych
im obowiązków.
3. Dyrektor sprawuje osobisty nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli i audytu wewnętrznego.
4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz, lub wyznaczony przez niego Zastępca.
5. Ośrodek podlega również kontroli zewnętrznej ze strony jednostek i organów do tego upoważnionych.
Zasady gospodarki finansowej
§ 13.
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Wieliczka, na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
2. W celu realizowania zadań ustawowych Ośrodek posiada wyodrębnione rachunki bankowe.
3. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez Dyrektora,
dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
4. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Dyrektor oraz w zakresie im powierzonym:
Główny Księgowy oraz kierownicy poszczególnych zespołów.
5. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków własnych gminy i środków administracji rządowej na
zadania zlecone. Ośrodek może pozyskiwać także środki finansowe na działalność statutową z innych źródeł.
6. Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
jednostek budżetowych.
§ 14.
1. Sprawozdania finansowe i budżetowe Ośrodka Dyrektor przekazuje terminowo do Burmistrza, za
pośrednictwem Skarbnika Gminy Wieliczka.
2. Ośrodek prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jego dyspozycji.
§ 15.
Kontrolę działalności, kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem Gminy Wieliczka oraz stosowanych zasad
rachunkowości przeprowadzają osoby upoważnione przez Burmistrza.
§ 16.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz 446 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 902)
2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce
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3. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie na zasadach określonych w uchwale.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Uzasadnienie
Wprowadzenie nowego brzmienia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce
wynika z konieczności dostosowania treści Statutu do aktualnego stanu prawnego, nakładającego na jednostki
realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej nowe zadania, min. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U.
z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) "Za życiem". Ponadto, wprowadzenia stosownych zapisów w Statucie wymaga
przekazanie do właściwości Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce zadań,
wykonywanych dotychczas przez Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Urzędu
Miasta i Gminy w Wieliczce.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Wieliczce jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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