
UCHWAŁA NR VI/37/19 
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Rada Miejska w Pacanowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIX/255/13 Rady Gminy 
Pacanów z dnia 12.06.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pacanowie i Uchwała nr LX/323/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Artur Czub
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Załącznik do Uchwały Nr VI/37/19 

Rada Miejska w Pacanowie 

z dnia 11.02.2019 r. 

 

S T A T U T 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 Na mocy Uchwały Nr XII/53/90 Gminnej Rady Narodowej w Pacanowie  

z dnia 10.04.1990 r. został utworzony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie. 

§ 2. 

 Mocą niniejszej uchwały zmienia się jego nazwę z Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Pacanowie na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie zwany dalej 

„Ośrodkiem”. 

§ 3. 

Usytuowanie strukturalne Ośrodka jest następujące: 

1) Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Pacanów, 

2)      obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Pacanów, 

3)      Ośrodek ma swoją siedzibę w Pacanowie przy ul. Rynek 15. 

Zakres działania Ośrodka 

§ 4. 

1. Ośrodek realizuje zadania określone w ustawach i innych przepisach, a w szczególności: 

1) w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1508  

z późniejszymi zmianami), 

      2) w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2220 

z późniejszymi zmianami), 

      3) w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

           (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.554 z późniejszymi zmianami), 
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      4) w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.     Dz.U. 

z 2018 r., poz.998 z późniejszymi zmianami), 

      5) w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.180 

z późniejszymi zmianami), 

      6) w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. 

          z 2018 r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami), 

     7) w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późniejszymi zmianami), 

     8) w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1832  

         z póź. zm.), 

     9) w innych ustawach i aktach wykonawczych do ustaw, 

   10) w uchwałach Rady Gminy Pacanów i Rady Miejskiej w Pacanowie oraz w zarządzeniach Wójta 

Gminy Pacanów lub Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów. 

2.  Celem działania Ośrodka jest: 

     1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

życiowych oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

     2) pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 

w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim 

poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz 

ich integracji ze środowiskiem. 

3. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi  

i pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

 

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem 

§ 5. 

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka. 

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy. 

3. Kierownik Ośrodka działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upoważnień  

    i pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Pacanów lub Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów. 

4. Kierownik Ośrodka reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest odpowiedzialny za właściwe jego 

funkcjonowanie. 

5. Kierownik Ośrodka zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka i wykonuje uprawnienia zwierzchnika 

służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka. 

6. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy ustawy  

    o pomocy społecznej i o pracownikach samorządowych. 
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7. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa Kierownik Ośrodka w regulaminie 

organizacyjnym. 

8. Kierownik Ośrodka sporządza i przedstawia Radzie Miejskiej w Pacanowie coroczne sprawozdanie 

z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

Gospodarka finansowa 

§ 6. 

1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu  

     o przepisy ustawy o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków - zgodnie  

z uchwałą budżetową Gminy. 

3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

4. Budżet Ośrodka stanowią środki finansowe przekazywane przez: 

     1) Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań 

własnych, 

     2) Radę Miejską w Pacanowie na wykonywanie zadań własnych Gminy. 

5. Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz. 

6. Merytoryczny nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie realizacji zadań zleconych sprawuje 

Wojewoda Świętokrzyski. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 7. 

1. Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Miejskiej w Pacanowie o jego nadaniu. 

2. Zmian statutu dokonuje się w drodze uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie. 
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