ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY NR XXI/205/04
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamieńsku
§ 1.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie;
1. Ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity
Dz.U. Nr 64 z 1998r. poz. 414 z późn. zm. ),
2. Ustawy z dnia 08. marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591),
3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155,
Poz. 1014 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1593 ),
5. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy.
6. Zarządzenia Naczelnika Gminy w Kamieńsku Nr 3/90 z dnia 30 kwietnia
1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku.
7. Statutu Gminy Kamieńsk.
8. Niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńsku,
zwany dalej
„Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną Gminy będącą bezpośrednim
organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie Gminy Kamieńsk.
§ 3.
1. Ośrodek obejmuje swoim działaniem teren Gminy Kamieńsk.
2. Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Kamieńsk , ul. Wieluńska
50.
3. Ośrodek podlega Radzie Miejskiej w Kamieńsku.

§ 4.
Do zadań Ośrodka naleŜą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej na
terenie Gminy Kamieńsk, a w szczególności

1. Analiza i ocena i diagnoza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia z pomocy społecznej.
2. Udzielanie świadczeń ( w tym organizowanie opieki i usług domowych).
3. Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na
pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu
celowi.
4. Realizacja zadań zleconych Gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi
w tej sprawie przez Wojewodę
5. Realizacja zadań własnych gminy, zgodnie z ustaleniami przekazanymi w
tej sprawie przez Radę Miejską.
6. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w tym z
Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowymi, szkołami podstawowymi,
publicznymi gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi, Kościołem i związkami
wyznaniowymi oraz zakładami pracy.
7. Aktywizowanie środowiska lokalnego.
8. Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.
§ 5.
Nadzór ogólny nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Kamieńska.
Nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem sprawuje Wojewoda Łódzki.

§ 6.
1. Pracą Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku kieruje Kierownik.
2. W przypadku nieobecności kierownika Ośrodka zastępuje go wyznaczony
pracownik socjalny.
3. Kierownik zapewnia sprawne funkcjonowanie Ośrodka i warunki jego działania,
a takŜe organizuje pracę w Ośrodku.
4. Za wyniki pracy Ośrodka odpowiada kierownik
5. Kierownik jest zwierzchnikiem słuŜbowym pracowników Ośrodka.
6. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Kamieńska w trybie
przewidzianym Kodeksem Pracy.
7. Kierownik ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Ośrodka i reprezentuje go
na zewnątrz.
8. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka sprawuje Urząd Miejski.

§7
Kierownik w szczególności odpowiada za :
- prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka,
- opracowywanie rocznych i wieloletnich planów w zakresie rozwoju pomocy
społecznej ,
- opracowywanie projektów budŜetowych dotyczących finansowania pomocy
społecznej,
- prawidłową realizacją rocznego planu finansowego Ośrodka.

§8
W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska:
1. Kierownik Ośrodka.
2. Starsi Pracownicy Socjalni.
3. Aspirant Pracy Socjalnej.
4. Księgowa.
5. Opiekunki.
6. Komórka organizacyjna do realizacji świadczeń rodzinnych.
§9
Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji celowych przyznawanych , zgodnie
z obowiązującymi przepisami na realizację zadań zleconych gminie, a w zakresie
zadań własnych z budŜetu gminy.
§ 10
1. Ośrodek realizuje zadania gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
2. Ośrodek realizuje zadania zlecone na podstawie ustawy o pomocy społecznej
oraz przepisów szczególnych.
§ 11
Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej oraz do Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi :
1. Coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka.
2. Zapotrzebowanie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
§ 12
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki
budŜetowe.
2. Ośrodek finansowany jest ze środków otrzymywanych na zadania zlecone od
Wojewody i ze środków Gminy na zadania własne, a takŜe innych środków
pozabudŜetowych.
3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 13
Ośrodek uŜywa podłuŜnej pieczęci z pełną nazwą i adresem.
§ 14
Szczegółową organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny opracowany
przez kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Burmistrza.
Ośrodek przy oznakowaniu uŜywa symbolu „ M.O.P.S.”

§ 15
1. Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Kamieńsku.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 16
W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się
obowiązujące przepisy prawa.

