
UCHWAŁA NR XVI/80/2016
RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/109/2004 z dnia 28 września 2004 r. Rady Miasta w Stoczku Łukowskim 
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim zmieniona 
uchwałą Nr XXVI/129/2005 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 25 lutego 2005 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Czub

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 lipca 2016 r.

Poz. 2819



                                                                                                                    Załącznik do uchwały 

           Nr XVI/80/2016 

           Rady Miasta Stoczek Łukowski 

           z dnia 16 czerwca 2016 r. 

        

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim 

 

DZIAŁ  I  

Postanowienia ogólne 

           §  1.  

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim, zwany dalej Ośrodkiem, jest 

samodzielną jednostką organizacyjną  Miasta Stoczek Łukowski, utworzoną Zarządzeniem           

Nr 8/R/98 Pełniącego funkcję organów gminy -  miasta Stoczek Łukowski  z dnia 2 stycznia 

1998 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku 

Łukowskim i ustalenia Statutu.  

2. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Miasta Stoczek Łukowski, Pl. T. 

Kościuszki 1. 

3. Terenem działania Ośrodka jest obszar Miasta Stoczek Łukowski. 

 

           §  2.  

Podstawę prawną działania Ośrodka stanowią obowiązujące przepisy prawa, a w 

szczególności: 

1)  ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z 

późn. zm.); 

2)  ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446); 

3)  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1202, z późn. zm.); 

4)  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,            

z późn. zm.); 

5)  ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, z późn. zm.); 

6)  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 

124, z późn. zm.); 

7)  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1390 z późn. zm.); 

8)  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.); 

9)  ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r.        

poz. 966, z późn. zm.); 
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10) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1059,         

z późn. zm.); 

11) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.           

z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.); 

12)  ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r.         

poz. 114, z późn. zm.); 

13)  ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów            

(Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.); 

      14)  ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów                          

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

15)  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej         

(Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.); 

16)  ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji            

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.); 

17)  ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 186); 

18) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U.              

z 2016 r. poz. 195); 

19) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.           

z 2016 r. poz. 23); 

20) niniejszy statut. 

DZIAŁ  II  

Cel i zadania 

 

          §  3.  

Celem działalności Ośrodka jest podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym, 

kompensacyjnym, motywacyjnym i wspierającym zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem w szczególności poprzez: 

1)  zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie 

są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 

2)  umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności 

człowieka; 

3)  wspomaganie osób i rodzin w wysiłkach podejmowanych w celu zaspokojenia ich 

niezbędnych potrzeb. 
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          §  4.  

Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                 

w zakresie polityki społecznej określone ustawą o pomocy społecznej i innymi: 

1)  ustawami i aktami wykonawczymi; 

2)  uchwałami Rady Miasta Stoczek Łukowski; 

3)  zarządzeniami Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski. 

           §  5.  

Zadania określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym wymienionych w § 2 

niniejszego statutu, są realizowane przez Ośrodek w szczególności poprzez: 

1)  przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych; 

2)  przyznawanie i realizację pomocy w formie niepieniężnej; 

3)  prowadzenie pracy socjalnej rozumianej 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; 

4)  koordynowanie realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych; 

5)  sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej; 

6)  realizację innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb miasta Stoczek 

Łukowski, w szczególności w zakresie polityki prorodzinnej, przeciwdziałania bezrobociu 

oraz łagodzenia jego skutków, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz 

przemocy w rodzinie; 

7)  realizację, w ramach posiadanych środków, programów i projektów odpowiadających 

na potrzeby społeczne w mieście Stoczek Łukowski, zmierzających do integracji 

społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

         §  6.  

      Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje w szczególności z: 

1)  organami administracji rządowej; 

2)  organami samorządowymi; 

3)  policją; 

4)  sądami powszechnymi; 

5)  placówkami oświatowymi; 

6)  kościołem katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi; 

7)  zakładami pracy; 

8)  instytucjami ochrony zdrowia; 

9)  fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi oraz innymi osobami prawnymi              

i instytucjami, które prowadzą działalność w obszarze pomocy społecznej. 
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                        DZIAŁ  III  

Organizacja i zarządzanie 

 

          §  7.  

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz. Kierownika zatrudnia i 

zwalnia Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski. 

2. Kierownik zarządza Ośrodkiem, działając jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski. 

3. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, zarządza jednostką 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Ośrodka. 

 

         §  8.  

1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

2. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do wszystkich osób zatrudnionych               

w Ośrodku. 

 

         §  9.  

1. Szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania Ośrodka z uwzględnieniem 

wewnętrznej struktury organizacyjnej określa Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim. 

2. Sprawy organizacyjne nieokreślone w statucie i regulaminie organizacyjnym regulowane są 

zarządzeniami Kierownika Ośrodka. 

 

         §  10.  

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych, przepisy kodeksu pracy oraz Regulamin Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stoczku Łukowskim. 

 

         §  11.  

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin wynagradzania 

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim. 

 

         §  12.  

Kierownik Ośrodka składa Radzie Miasta coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej w mieście Stoczek Łukowski. 
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         §  13.  

Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski. 

 

DZIAŁ  IV 

Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka 

         §  14.  

1. Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach 

publicznych dla jednostek budżetowych. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody                  

i wydatki zaplanowane w budżecie miasta Stoczek Łukowski. 

4. Ośrodek samodzielnie prowadzi obsługę finansowo-księgową, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową. 

5. Ośrodek zatrudnia Głównego Księgowego, zapewniającego obsługę finansową. 

6. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe oraz wyposażenie zakupione, bądź przekazane 

nieodpłatnie na potrzeby realizacji zadań. 

7. Ośrodek nadzoruje i zarządza posiadanym mieniem z należytą starannością. 

DZIAŁ  V 

Postanowienia końcowe 

 

         §  15.  
Zmiana Statutu może być dokonana w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  
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