


Załącznik  

do Uchwały Nr XL/184/2021 

Rady Miejskiej w Opatowcu 

z dnia 7 września 2021 roku 

 

STATUT 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu 

 

§ 1 

1. Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w    Opatowcu  zwany  w  dalszej  części  Ośrodkiem 

stanowi  wyodrębniony  organizacyjnie  zespół  osób  i  środków  majątkowych  utworzonych 

w  celu  realizacji  zadań  własnych  gminy  i  zadań  zleconych  gminie  w  zakresie  pomocy 

społecznej. 

2.  Nadzór  nad  Ośrodkiem  w  zakresie  realizacji  zadań  własnych  sprawuje  Burmistrz  Miasta                        

i  Gminy  Opatowiec, w zakresie realizacji zadań zleconych Wojewoda Świętokrzyski. 

 

                                                                 § 2 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu, działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ), 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz.1876 ze zm.),  

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r., poz.111  

ze zm.), 

4) ustawy  z  dnia  4  listopada  2016  r.    o  wsparciu  kobiet  w  ciąży  i  rodzin  „Za  życiem”  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1329 ), 

5) ustawy  z  dnia  7  września  2007  roku  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do alimentów  

(Dz.U. z 2021 r., poz.877 ze zm.), 

6) ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.), 

7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r., poz.2133 

ze zm.), 

8) ustawy z dnia 13 października  1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych  

(Dz.U. z 2021r., poz. 423 ze zm.), 

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

 (Dz.U. z 2021 r., poz.305 ze zm.), 



10)  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), 

11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. 

z 2020 r., poz. 821 ze zm.), 

12) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 

z 2020 r., poz. 1297), 

13) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1348 ze 

zm.), 

14) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r.,  

poz. 1249 ), 

15)  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 

1282 ), 

16)  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 

685 ), 

17)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.), 

18) ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781), 

19)  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 

r., poz. 735), 

20) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ), 

21) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) 

22) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze 

zm.), 

23)  uchwały Rady Gminy Opatowiec Nr XXII/147/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Opatowiec, 

24) uchwały Nr IX/41/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 30 kwietnia 2019 r. określającej 

szczegółowe zasady przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat jak również tryb ich pobierania, 

25) uchwały Nr XL/183/2021 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 7 września 2021 r., w sprawie  

zmiany  Uchwały  Nr  IX/41/2019  Rady  Miejskiej  w  Opatowcu  z  dnia  30  kwietnia  2019  r. 

określającej szczegółowe zasady przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 



osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania, 

26)  uchwały Nr XVII/78/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia 

i mieszkaniach chronionych, 

27)  uchwały Nr XL/182/2021 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 7 września 2021 r., w sprawie  

zmiany uchwały Nr XVII/78/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 29 listopada 2019 r. 

w  sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych, 

28)  uchwały  Nr  III/14/2018  Rady  Gminy  Opatowiec  z  dnia  5  grudnia  2018  roku,  w  sprawie 

przyjęcia  programu  osłonowego  w  zakresie  dożywiania  „  Posiłek  w  szkole  i  w  domu 

w Gminie Opatowiec” na lata 2019 -2023, 

29)  uchwały  Nr  XI/48/2019  Rady  Miejskiej  w  Opatowcu  z  dnia  29  maja  2019  r.,  w  sprawie  

zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy  Opatowiec z dnia 5 grudnia 2018 r. dotyczącej 

przyjęcia  programu  osłonowego  w  zakresie  dożywiania  „  Posiłek  w  szkole  i  w  domu 

w Gminie Opatowiec” na lata 2019 -2023, 

30)  uchwały  Nr  III/15/2018  Rady  Gminy  Opatowiec  z  dnia  5  grudnia  2018  roku,  w  sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy 

w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności oraz określenia zasad zwrotu 

wydatków  w  zakresie  pomocy  w  formie  posiłku  albo  świadczenia  rzeczowego  w  postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,   

31)  uchwały Nr XI/VI/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Opatowcu  z dnia 5 marca 1990 r. 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Opatowcu, 

32)  innych przepisów dotyczących jednostek pomocy społecznej i jednostek budżetowych,  

33)  niniejszego statutu. 

§ 3 

Ośrodek udziela świadczeń z pomocy społecznej wyłącznie przez osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi określonymi w odrębnych przepisach.  

§ 4 

1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, utworzoną 

jako  jednostka  budżetowa  Gminy  Opatowiec  w  celu  wykonywania  zadań  z  zakresu  pomocy 

społecznej. 



2. Siedzibą Ośrodka jest budynek Domu Kultury w Opatowcu, ul. Rynek 16. 

3.  Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy  Opatowiec.  

4.  Ośrodek może używać nazwy skrótowej MOPS. 

 

§  5. 

Celem działania Ośrodka jest :  

1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 

2. wspieranie  osób  i  rodzin  w  wysiłkach  zmierzających  do  zaspokojenia  niezbędnych  potrzeb               

i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,  

3. doprowadzenie osób i rodzin do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. 

§  6 

1.  Zadania pomocy społecznej realizowane przez  Ośrodek  polegają w szczególności na:  

a) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;  

b) pracy socjalnej;  

c) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;  

d) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;  

e) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;  

f) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb.  

2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa  

      w art. 17 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz.1876 ze zm.).  

3. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej,   

     o których mowa w art. 18 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz.1876 ze zm.).  

                                                                             

§ 7 

1. Ośrodek realizuje zadania zlecone Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec wynikające   

           z następujących ustaw:  

1) ustawy o świadczeniach rodzinnych, poprzez  ustalanie uprawnień, przyznawanie                           

i  wypłatę  świadczeń  rodzinnych,  weryfikację  świadczeń  rodzinnych  oraz  wstrzymywanie 

tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.),  

2) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w tym przyznawanie i wypłacanie 

jednorazowego świadczenia o którym mowa w art. 10 niniejszej ustawy (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1329), 



3) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w zakresie prowadzenia spraw,   w tym 

przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  dla  opiekunów  oraz  wstrzymywanie  tych  świadczeń 

w przypadkach przewidzianych w ustawie (Dz.U. 2020 r., poz.1297 ), 

4) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci poprzez  ustalanie uprawnień, 

przyznawanie i wypłatę świadczenia wychowawczego oraz wstrzymywanie tych świadczeń 

w przypadkach przewidzianych w ustawie (Dz.U. 2019 r., poz. 2407 ze zm.), 

5) ustawy  o  dodatkach  mieszkaniowych,  poprzez  ustalanie  prawa  i  wypłacanie    dodatków 

mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2133 ze zm.), 

6) ustawy prawo energetyczne, poprzez ustalanie prawa i wypłacanie  dodatków energetycznych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze  zm.), 

7) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, poprzez ustalanie uprawnień, 

przyznawanie  i  wypłatę  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  osobom  uprawnionym  

do alimentów, prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, 

przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń  o stanie 

majątkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 877 ze zm.) 

8) ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych, poprzez 

ustalanie  uprawnień  osób  do  korzystania  ze  świadczeń  opieki  zdrowotnej  finansowanych  

ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 ze. zm.), 

9) ustawy    o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  w  szczególności  poprzez  opracowanie  

i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021r.,  poz. 1249), 

10) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej, poprzez realizację zadań własnych 

gminy  w  zakresie  wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej  w  tym  opracowanie  

i realizacja gminnego programu wspierania rodziny, (Dz.U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.), 

11) ustawy o Karcie  Dużej Rodziny w zakresie prowadzenia postępowania, poprzez  ustalanie 

uprawnień i wydawanie kart.(Dz.U. z 2020 r., poz. 1348 ze zm.), 

12)  ustawy prawo ochrony środowiska, poprzez prowadzenie postepowań w sprawach  

o których mowa w art. 411 ust 10 g  niniejszej  ustawy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), 

w tym wydawania zaświadczeń w tych sprawach. 

2. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane  

ze środków Unii Europejskiej oraz inne programy pomocowe i programy finansowane ze środków 

pozabudżetowych. 

3.  Ośrodek  współdziała  i  współpracuje  z  organizacjami  pozarządowymi,  Kościołem  Katolickim, 

działającymi na terenie gminy organizacjami społecznymi, zakładami  pracy, organizacjami 



charytatywnymi, fundacjami, osobami fizycznymi - w zakresie  realizowania zadań pomocy 

społecznej.  

 4. Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjną – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 

Opatowiec. 

5. W strukturach  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu  funkcjonuje  Klub Seniora, 

jako placówka wsparcia dziennego  działająca w formie klubu samopomocy. 

§ 8 

                                                                           

Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności                              

i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. 

 

                                                                              § 9 

Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. 

                            

                                                                              

§ 10 

1.  Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik Ośrodka. 

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec. 

3.  Kierownik podejmuje wszelkie decyzje w sprawach dotyczących merytorycznej działalności 

Ośrodka. 

4.  Kierownik jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 

5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Opatowcu coroczne sprawozdania 

z działalności oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie. 

6. Kierownik działa  na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza 

Miasta  i  Gminy  Opatowiec  do  wydawania  decyzji  administracyjnych  w  indywidualnych 

sprawach  z  zakresu  pomocy  społecznej  należących  do  właściwości  gminy  oraz  gminnego 

zakresu innych spraw przekazanych ustawowo .  

7. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 6 może być także udzielone  innej osobie na wniosek 

Kierownika Ośrodka. 

 

 

                                                                        § 11 

1. Strukturę Ośrodka tworzy: 

a) kierownik,  



b)  pracownicy socjalni, 

c) pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i pomocy materialnej uczniom, 

d) główny księgowy, 

e)  asystent rodziny, 

f) pracownik do spraw świadczeń wychowawczych, 

g) opiekun w ośrodku pomocy społecznej, 

h) kierownik klubu seniora, 

i) opiekun w klubie seniora, 

j) kierowca w klubie seniora, 

k) inni pracownicy w zależności od potrzeb. 

2. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi  i w sprawach 

pracowniczych  mają  w  stosunku  do  nich  zastosowanie  przepisy  ustawy  o  pracownikach 

samorządowych.  

3. Szczegółową strukturę organizacji wewnętrznej oraz zakres działania poszczególnych 

stanowisk  pracy  określa  Kierownik  Ośrodka  w  Regulaminie  Organizacyjnym  Ośrodka,  

zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec. 

4. Zasady wynagradzana pracowników określa  Regulamin wynagradzania pracowników 

Ośrodka. 

 

§ 12 

1. Ośrodek  jest jednostką organizacyjną gminy, a zarazem jednostką   budżetową.  

2. Ośrodek  prowadzi gospodarkę  finansową  według  zasad  określonych w  ustawie  finansach  

o publicznych.  

3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący  przychody i wydatki 

zatwierdzony przez Radę Miejską w Opatowcu.  

4. Źródłami przychodu są środki finansowe pochodzące z: 

a)  budżetu wojewody, 

b)  budżetu gminy. 

 

5.  Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych,  w szczególności może   przyjmować  

i dysponować na cele statutowe darami rzeczowymi, środkami finansowymi oraz innymi 

świadczeniami społecznymi.  

6.  Obsługę prawną  Ośrodka prowadzi Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu. 

 



                                                                           § 13 

1.  Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Opatowcu. 

2. Zmiany w Statucie wymagają trybu właściwego dla jego ustalenia. 
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