
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/371/2012 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworznie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 i art. 112 

ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) po 

konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 

2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.Śl. Nr 196, poz. 3002)  

Rada Miejska w Jaworznie  

uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadać Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworznie, stanowiący załącznik do 

uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/256/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2008 r. 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworznie.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Paweł Bańkowski 
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/371/2012 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie  

Rozdział 1. 
Postanowienia Ogólne  

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką 

organizacyjną i budżetową Gminy Miasta Jaworzna - miasta na prawach powiatu.  

2. Ośrodek działa na podstawie niniejszego Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz innych właściwych 

przepisów prawa dla jednostek budżetowych oraz ośrodków pomocy społecznej.  

§ 2. 1. Ośrodek działa w granicach administracyjnych miasta Jaworzna.  

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Jaworznie przy ul. Północnej 9b.  

Rozdział 2. 
Cele i zadania  

§ 3. Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz 

doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia, a także integracji ze środowiskiem.  

§ 4. 1. Działania Ośrodka obejmują w szczególności zadania z zakresu:  

1) pomocy społecznej,  

2) wspierania rodziny i pieczy zastępczej,  

3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

4) świadczeń rodzinnych,  

5) świadczeń alimentacyjnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,  

6) reintegracji społecznej i zawodowej,  

7) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,  

8) ochrony zdrowia psychicznego.  

§ 5. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej obejmujące w szczególności:  

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawąświadczeń,  

2) pracę socjalną,  

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,  

4) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,  

5) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,  

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.  

§ 6. Ośrodek realizuje zadania statutowe współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa z organami 

administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, 

innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.  

Rozdział 3. 
Organizacja i zarządzanie  

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.  

2. Prezydent Miasta Jaworzna zatrudnia i zwalnia Dyrektora oraz wykonuje w stosunku do niego czynności 

z  zakresu prawa pracy.  
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3. Dyrektor pełni funkcję zwierzchnika służbowego i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy 

wobec osób zatrudnionych w Ośrodku.  

4. Dyrektor jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych 

związanych z funkcjonowaniem Ośrodka na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta 

Jaworzna.  

5. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, 

regulaminów i instrukcji.  

§ 8. 1. Funkcjonowanie pracy Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego 

podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.  

2. Odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem, w tym za całokształt działalności finansowej ponosi 

Dyrektor Ośrodka.  

3. Tryb pracy Ośrodka, wykaz zadań oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek 

organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka.  

Rozdział 4. 
Mienie i gospodarka finansowa  

§ 9. 1. Majątek Ośrodka może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów i zadań Ośrodka 

określonych przepisami prawa i niniejszym statutem.  

2. Mienie Ośrodka stanowi majątek trwały ewidencjonowany w księgach rachunkowych i wykazywany 

w sprawozdaniu finansowym.  

§ 10. 1. Ośrodek finansowany jest z budżetu miasta Jaworzna.  

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta Jaworzna na zasadach 

określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.  

§ 11. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.  

§ 12. Ośrodek do realizacji swoich celów może pozyskiwaćśrodki finansowe z innych źródeł określonych 

w odrębnych przepisach.  

Rozdział 5. 

§ 13. 1. Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Jaworznie.  

2. Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  
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