
Uchwała nr XXXVIII/185/2005

Rady Miasta Luboń

z dnia 21 lipca 2005r.

 

zmieniona uchwałą nr XXIX/176/2009 z dnia 26 marca 2009r.,

oraz uchwałą nr XII/65/2011 z dnia 21 lipca 2011r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Luboń 
uchwala:

 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBONIU

RODZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zwany dalej “Ośrodkiem” - jest gminną placówką 
pomocy społecznej, stanowiącą jednostkę budżetową działającą na podstawie ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), niniejszego Statutu oraz 
innych przepisów szczególnych dotyczących działalności placówek pomocy społecznej i 
samorządowych jednostek budżetowych.

§2.

Siedziba Ośrodka znajduje się w Luboniu przy ul. Źródlanej 1 a obszarem działania Ośrodka 
jest Miasto Luboń.

§3.

Ośrodek wykonuje zadania w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i stypendiów a w szczególności:



1.tworzy warunki organizacyjne funkcjonowania pomocy społecznej,
2.analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3.przyznaje i wypłaca świadczenia,
4.pobudza społeczną aktywność w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i 
rodzin,
5.pomaga osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania 
w społeczeństwie oraz w tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

§4.

1.Szczegółowy zakres określonych w §3 zadań, z podziałem na zadania własne i zlecone, 
określają odpowiednie przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o dodatkach mieszkaniowych i 
ustawy o systemie oświaty.
2.Merytoryczną kontrolę nad realizacją zadań zleconych sprawuje w imieniu Wojewody 
właściwy wydział Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§5.

Rodzaje, formy i rozmiar świadczeń przyznawanych przez Ośrodek określają przepisy ustawy
o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych.

§6.

1.Dyrektor, w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych należących do właściwości gminy, 
wydaje decyzje administracyjne – na podstawie udzielonego przez Burmistrza i Radę Miasta 
upoważnień.
2.Burmistrz, na wniosek Dyrektora, może udzielić upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, 
także innej osobie.

§7.

Ośrodek organizuje i realizuje pomoc społeczną współdziałając z istniejącymi na jego terenie 
instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami charytatywnymi oraz kościołami i 
innymi związkami wyznaniowymi.

 
ROZDZIAŁ II



Struktura organizacyjna
 

§ 8
 
1.  W ośrodku działają następujące sekcje: 

1) pomocy społecznej i stypendiów, 
2) wolontariatu, 
3) administracyjna, 
4) ekonomiczna, 
5)  świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków     
mieszkaniowych 

2. Na czele sekcji opisanych w § 8 ust. 1 pkt 1), 3) stoją kierownicy. 
3. Na czele sekcji opisanej w § 8 ust. 1 pkt 2) stoi koordynator. 
4. Na czele sekcji opisanej w § 8 ust. 1 pkt 4) stoi główny księgowy.
5. Na czele sekcji  opisanej w § 8 ust. 1 pkt 5) stoi zastępca dyrektora.

§9.

Zadania i organizację sekcji Ośrodka, wymienionych w §8, określa regulamin nadawany 
przez Dyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii Burmistrza.

§10.

1.Ośrodkiem kieruje Dyrektor.
2.Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz.
3.Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Ośrodka wykonuje 
Burmistrz.
4.W razie nieobecności Dyrektora, Ośrodkiem kieruje jego zastępca.

§11.

Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym majątkiem oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

§12.

Dyrektor Ośrodka wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.

§13.

1.Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi.
2.Prawa i obowiązki pracowników określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz 
ustawa o pomocy społecznej.



§14.

Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności i sposobu 
wykorzystania przyznanych dotacji budżetowych.

 

ROZDZIAŁ III

Postanowienia końcowe

§15.

Ośrodek używa pieczęci podłużnej oraz okrągłej z pełnym brzmieniem nazwy i adresem 
siedziby.

§16.

Zmiany w Statucie Ośrodka są dokonywane przez Radę Miasta w drodze uchwały.

§17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Luboniu.

§18.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

§19.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIII/112/2004 Rady Miasta 
Luboń z dnia 17 maja 2004r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Luboniu.


