UCHWAŁA NR XLVII/589/14
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), w związku
z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli,
zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XIII/125/91 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie
ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez
zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Zduńska Wola
Robert Florczak
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Załącznik do uchwały nr XLVII/589/14
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 27 marca 2014 r.
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, zwany dalej
„Ośrodkiem”, jest wyodrębnioną gminną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej,
powołaną do bezpośredniego organizowania i wykonywania zadań pomocy społecznej na terenie Miasta Zduńska
Wola.
§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Zduńska Wola.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 21 B.
§ 3. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
1) uchwały nr XIV/59/90 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 marca 1990 r. w sprawie powołania Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli;
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.);
5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456);
6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1228 ze zm.);
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.);
8) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.);
9) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
10) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
11) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.
poz. 674 ze zm.);
12) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1493 ze zm.);
13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124);
14) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.);
15) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 135 ze zm.);
16) innych ustaw określających zadania realizowane przez ośrodki pomocy społecznej;
17) niniejszego Statutu.
§ 4. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań własnych sprawuje Prezydent Miasta Zduńska
Wola, zwany dalej "Prezydentem Miasta".
2. W zakresie zadań zleconych nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Łódzki.
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Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka
§ 5. 1. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej
w stosunku do mieszkańców Miasta Zduńska Wola, zwanego dalej "Miastem".
2. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest podejmowanie działań mających na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości, działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.
3. Ośrodek wykonuje także inne zadania przekazane do realizacji przez Prezydenta Miasta, mające na celu
ochronę poziomu życia mieszkańców Miasta.
§ 6. Zadania realizowane przez Ośrodek obejmują w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń;
2) pracę socjalną;
3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizę i ocenę 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;
7) opracowywanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
8) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej i potrzeb w tym zakresie;
9) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym
tworzenie i realizację programów osłonowych.
§ 7. Wykonując zadania Ośrodek współpracuje z:
1) podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej;
2) organami administracji rządowej i samorządowej;
3) organizacjami społecznymi, pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi;
4) osobami prawnymi i fizycznymi.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem
§ 8. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta, w trybie przewidzianym w ustawie
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
§ 9. 1. Dyrektor działa jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Prezydenta Miasta.
2. Dyrektora podczas nieobecności w pracy zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka w zakresie
wynikającym z udzielonego przez Dyrektora upoważnienia.
§ 10. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka, w rozumieniu
przepisów prawa pracy.
§ 11. Szczegółową organizację oraz zasady pracy, wynagradzania, przyznawania świadczeń pracownikom
Ośrodka ustala Dyrektor w drodze stosownych regulaminów.
§ 12. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin
Organizacyjny, ustalany zarządzeniem Dyrektora, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta.
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§ 13. 1. Dyrektor wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone na wniosek Dyrektora innej osobie.
§ 14. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) organizacja pracy Ośrodka i kierowanie bieżącymi sprawami;
2) opracowywanie rocznych planów finansowych, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych;
3) ustalanie wewnętrznej organizacji, w tym wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
4) zapewnienie należytego gospodarowania powierzonym mieniem komunalnym w ramach zwykłego zarządu;
5) zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej.
§ 15. Dyrektor corocznie składa Radzie Miasta Zduńska Wola, zwanej dalej "Radą Miasta", sprawozdanie
z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 16. Ośrodek jest jednostką budżetową Miasta i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).
§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uwzględniający kwoty dochodów
i wydatków określonych przez Radę Miasta w uchwale budżetowej.
§ 18. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i sporządza na ich podstawie
sprawozdawczość finansową i budżetową.
§ 19. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
§ 20. Działalność Ośrodka finansowana jest:
1) ze środków budżetu Miasta;
2) z dotacji celowych z budżetu państwa;
3) z innych źródeł dopuszczonych prawem, w tym ze środków zewnętrznych pozyskanych na realizację projektów
i programów.
§ 21. 1. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiedzialny jest Dyrektor.
2. Obowiązki dotyczące gospodarki finansowej Dyrektor może powierzyć Głównemu Księgowemu Ośrodka
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 22. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
§ 23. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
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