UCHWAŁA NR IX/81/15
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU
z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku.
Na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2015 r.
poz.163 z poźn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku w brzmieniu ustalonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/205/04 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kamieńsku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 169, poz.
1530) oraz Uchwała Nr LIII/389/2006 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 246, poz. 1902).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńsku
Jarosław Kozik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/81/15
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 8 września 2015 r.
STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamieńsku
§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńsku działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) oraz
przepisów wykonawczych do ustawy.
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póżn. zm.).
4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z póżn. zm.)
oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn.
zm.).
6. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.
1228 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
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 z późn. zm.).
8. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn.
zm.), oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
9. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
135 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
10. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz.
567).
11. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz, 1863).
12. Zarządzenia Nr 3/90 Naczelnika Gminy Kamieńsk z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia
Ośrodka Pomocy Społecznej.
13. Innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących działania Ośrodka.
14. 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.
2. Ośrodek obejmuje swoim działaniem teren Gminy Kamieńsk.
3. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Kamieńsk, ul. Wieluńska 50.
§ 3. Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej na terenie Gminy
Kamieńsk, a w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej;
2) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
3) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej;
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4) 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;
5) realizacja zadań zleconych Gminie, zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę;
6) realizacja zadań własnych gminy, zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Radę Miejską;
7) współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w tym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Powiatowym Urzędem Pracy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami
sądowymi,
szkołami, Kościołem, Policją, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
8) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych;
9) ustalanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowania wobec
dłużników
alimentacyjnych;
10) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów;
11) prowadzenie postępowania w sprawie o przyznanie Karty Dużej Rodziny;
12) prowadzenie postępowania w sprawie potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych
ze środków publicznych;
13) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi
organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego;
14) realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym opracowanie i realizacja
3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
15) realizacja zadań i programów osłonowych w obszarze pomocy społecznej o charakterze własnym i zleconym.
§ 4. 1. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Kamieńska.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Łódzki.
§ 5. 1. Pracą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku kieruje Kierownik.
2. W przypadku nieobecności Kierownika Ośrodka zastępuje go wyznaczony przez Kierownika pracownik.
3. Kierownik zapewnia sprawne funkcjonowanie Ośrodka i warunki jego działania, a także organizuje pracę
w Ośrodku.
4. Za wyniki pracy Ośrodka odpowiada kierownik.
5. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym 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.
§ 6. Kierownik Ośrodka odpowiada za:
1) prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka;
2) opracowywanie projektów budżetowych dotyczących finansowania pomocy społecznej;
3) prawidłową realizację rocznego planu finansowego Ośrodka uchwalonego przez Radę Miejską.
§ 7. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.
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2. Ośrodek finansowany jest ze środków otrzymywanych na zadania zlecone od Wojewody i ze środków
Gminy na zadania własne, a także innych środków pozabudżetowych.
3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 8. 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.
§ 9. Ośrodek używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą i adresem siedziby.
§ 10. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny opracowany przez
kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Burmistrza.
2. Ośrodek przy oznakowaniu używa symbolu „MOPS”.
§ 11. 1. Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Kamieńsku.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
3. W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńsku
Jarosław Kozik
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