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Uchwała nr G

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku
uchwala, co następuje:

~ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku stanowiącym załącznik do uchwały
nr XXIII/64/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W ~ 6 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

9. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 180
ze zm.);

10. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 755 ze zm.)

~ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

~ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Giżycku

dr Robert Kempa
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UZASADNIENI E

Projekt dot. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku, mającej na celu
poszerzenie zakresu działalności Ośrodka o zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
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Uchwała nr XX11116412016
Rady Miejskiej w Giżycka

z dnia 25 maja 2016 r~

W sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku~

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 2 pkt 2, art. 41 ust I ustawy z dn. 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446), art. 11 ust 2 ustawy z dn.
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z 2013r. poz. 885 z późn. Zm.) oraz art. 110
ust. 1 ustawy z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ~tj. Dz.U. z 201 Sr., poz. 163 z późn.
Zm) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

~ 1. Nad~ e się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

* 2, Tracą mo~ następujące uchwały:

1) Nr XV1153/95 Rady Miejskiej w Giżycku z dn. 25 sierpnia 1995r. w sprawie nadania
statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Giżycku;

2) Nr XX1148/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dn. 30 czerwca 2004r. w sprawie zmiany
statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku (Dz.Urz. Woj.
Warmińsko-Mazurskiego Nr 110 poz. 1393 z dn. 16 sierpnia 2004r);

3) Nr XXXVIIII 19/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dn. 4 marca 201 Or. w sprawie zmiany
statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku (Dz.Urz. Woj.
Warmińsko-Mazurskiego Nr 55 poz. 918 z dn. 28 kwietnia 2OlOr.);

4) Nr XX/32/12 Rady Miejskiej w Giżyckń z dn. 17 maja 2O12r. w sprawie zmiany
statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku (Dz.Urz. Woj.
Warmińsko-Mazurski~go z 2O12r. poz. 179 z 6 czerwca 2O12r.);

5) Nr XXXIX!96/2O13 Rady Miejskiej w Giżycku z dn. 19 grudnia 2O13r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku
(Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014r. poz. 597 z 11 lutego 2O14r.);

6) Nr XXI/43/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dn. 30 marca 2O16r w sprawie zmiany
statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku (Dz.Urz. Woj.
Warmińsko-Mazurskiego z 2016r. poz. 1983 z dn. 5 maja 2O16r.)

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka

* 4. Uchwała wchodzi w życie Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ~

Przewo niczący
Rady Miejs „j”~” iżyeki~~”~~
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Załącznik do Uchwały nr XX111164120 16
Rady Miejskiej w Giżycku
zdnia25maja2Olór.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Spoleczaej w Giżycku

Rozdział 1
Postanowienie ogólne

~ 1.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku, zwany Ośrodkiem utworzony został na
podstawie uchwały Nr X/43/90 Miejskiej Rady Narodowej z dn. 28 lutego 1990r.
2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Giżycko, nieposiadającą osobowości
prawnej i działającą w formie jednostki budżetowej, finansowanej ze środków własnych gminy i
środków administracji rządowej na zadania zlecone.
3. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dn. 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (tj z 2016r., poz. 446)
2) ustawy z dn. 12 marca 2004r, o pomocy społecznej (tj z 2015r., poz. 163, z późn. zm.)
3) ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j, z 2013r., poz. 885, z późn. zm.)
4) Uchwały Rady Miejskiej w Giżycku; .

5) niniejszego statutu
~ 2. 1. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Miejska Giżycko.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Giżycku, przy ul. Wodociągowej 15.
~ 3. Nadzór nad działaniem Ośrodka sprawują:

1) w zakresie zadań własnych —Burmistrz Miasta Giżycka

2) w zakresie zadań zleconych — Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Rozdział 2
Zadania i cel działania Ośrodka.

~4. Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań ukierunkowanych na wspieranie osób i rodzin
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspomaganie ich w zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze
środowiskiem z wykorzystaniem ich własnych możliwości i uprawnień.
~5. Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należy:

1) realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, fakultatywnym, zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej oraz programów osłonowych wynikających
z ustawy z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2OlSr., poz. 163 zpóźn. zm.)

2) aktywizacja, reintegracja społeczno-zawodowa osób, rodzin, społeczności lokalnych
w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez realizację
programów i projektów socjalnych oraz społecznych w tym dofinansowanych ze środków
budżetu państwa.

* 6. Ponadto Ośrodek realizuje inne zadania zlecone przez upoważnione organy, w szczególności
wynikające z:

1. ustawy z dn. 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r., poz. 114
z późn. zm.);

2. ustawy z dn. 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r.,
poz. 195);



3. Ustawy z dn. 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 20 lór., poz. 162);

4. Ustawy z dn. 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu, wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.
2016r., poz. 162);

5. Ustawy z dn. 9 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
z 20 lór., poz. 575);

6. Ustawy z dn. 29 lipca 2015r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015r. poz.
1390);

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ~e środków
publicznych (Dz.U. z 2OiSr., poz. 581 z późn. zm.);

8. Uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. nr 221 w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania na lata 20 14-2020”

~ 7.Ośrodek prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach zaliczki
alimentacyjnej, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy” z dn. 7 września 2007r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016r. poz. 169 z późn. zm.)

Rozdział 3 „

Organizacja i zarządzanie Ośrodka

* 8. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.
2. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych
w Ośrodku.
3. Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące Ośrodka.
~ 9. Prawa „i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawa z dn. 26 czerwca
1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.)
~ 10 Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych, działającą w formie jednostki budżetowej.
~ 11 Zasady działalności finansowej Ośrodka regulują w szczególności przepisy: „

1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fmansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn.
zm.); . .

2) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. ż 2013r., poz. 330, z późn. zm.)
~ 12. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy Ośrodka zatwierdzany przez Radę
Miejską w budżecie gminy.
* 13. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
* 14. Ośrodek może pozyskiwać dodatkowe środki na działalność w sprawąch z zakresu pomocy
i integracji społecznej z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe.

~ 15. Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym dla
jego uchwalenia.
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