
UCHWAŁA Nr 442/XXXII/2009 
Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 25 lutego 2009 r. 
 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaczowie 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 110 
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 ze 
zm./ 

 
 

 Rada Miejska w Lubaczowie 
uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaczowie, stanowiący załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr 181/XXV/94 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia  5 listopada 2004 r. w 
sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w  Lubaczowie. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

 

§ 4 

Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych  Rady 
Miejskiej w Lubaczowie. 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Lubaczowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 442/XXXII/2009 
                                                                                                                                                   Rady Miejskiej w Lubaczowie 

                                                                                                                                                           z dnia 25 lutego 
 
 
 

STATUT  
 MIEJSKIEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W LUBACZOWIE 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie działa na podstawie; 

1. uchwały Nr XII/64/90 Miejskiej Rady Narodowej w Lubaczowie z dnia 27 marca 1990 r. w 
sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej, 
2.ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm./, 
3.ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728   
ze zm./, 
4.ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /tj.: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, 
poz. 992 ze zm./, 
5.ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104  ze zm./, 
6.ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych /Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm./, 
7.ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /tj.: Dz. U. z 2007 
r. Nr 11, poz. 74 /, 
8.ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów / tj.:Dz. U. z 
2009 r. Nr 1, poz.7 z późn. zm./,  
9.innych przepisów prawnych oraz  niniejszego Statutu. 

 
§ 2 

 
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
- Ośrodku; naleŜy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie, 
- Gminie; naleŜy przez to rozumieć Gminę Miejską Lubaczów, 
- Burmistrzu; naleŜy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Lubaczowa 
- Kierowniku; naleŜy przez to rozumieć Kierownika MOPS w Lubaczowie. 

 
§ 3 

 
1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy nieposiadającą osobowości prawnej, 
działającą w formie jednostki budŜetowej.  
2. Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta Lubaczowa. 
3. Siedziba Ośrodka mieści się w Lubaczowie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4. 
4. Organem  nadzorującym działalność Ośrodka jest  Wojewoda Podkarpacki. 

 
 
 

 
 



Rozdział II 
Przedmiot i zakres działania 

 
§ 4 

 
 
Celem działalności Ośrodka jest:  

1)umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie 
są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości, 
2)wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i 
umoŜliwienie im Ŝycia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 
3)podejmowanie działań zmierzających do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 
integracji ze środowiskiem. 

 
§ 5 

 
Działalność Ośrodka w zakresie pomocy społecznej polega w szczególności na : 

1)przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń, 
2)pracy socjalnej, 
3)prowadzeniu i rozwoju infrastruktury socjalnej, 
4)analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 
5)realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 
6)rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 
potrzeb, 
7)współpracy, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, 
innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 
 

§ 6 
 

1.Ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym oraz 
zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej. 
2. Wykonując zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek kieruje się ustaleniami: 
- Burmistrza; przy wykonywaniu zadań własnych, 
- Wojewody Podkarpackiego;  przy wykonywaniu zadań zleconych. 

 
§ 7 

 
1. Do zadań Ośrodka naleŜy równieŜ realizacja zadań określonych w ustawie o świadczeniach 
rodzinnych oraz w ustawie o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz o zaliczce 
alimentacyjnej.  
2. W celu realizacji zadań określonych w pkt. 1 w Ośrodku tworzy się komórkę organizacyjną – 
Sekcję Świadczeń Rodzinnych. 
 

§ 8 
 

Realizując potrzeby Gminy, Ośrodek: 
1)prowadzi stołówkę i udziela pomocy w postaci jednego gorącego posiłku /obiadu/  
we wszystkie dni robocze /oprócz sobót/, osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie  
zapewnić, 
2)udziela pomocy dzieciom i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych lub potrzebujących pomocy w 
szczególności poprzez działalność świetlicy profilaktycznej, organizowanie wieczerzy wigilijnej 
oraz okolicznościowych spotkań, imprez. 



 
§ 9 

 
Dodatkowo Ośrodek: 

1) moŜe kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności  
i jej stopnia  do organów określonych  odrębnymi przepisami, 
2) koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,  
3) moŜe składać wnioski do sądu opiekuńczego o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób 
chorych psychicznie objętych tzw. oparciem społecznym.   
 

 
Rozdział III 

Organizacja i zarządzanie  
 

§ 10 
 

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności i 
reprezentuje go na zewnątrz, a podczas jego nieobecności Zastępca. 
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz, Zastępcę powołuje i odwołuje Kierownik. 
3. Do zadań Kierownika naleŜy w szczególności: 

1)zarządzanie Ośrodkiem, kierowanie jego działalnością oraz ustalanie jego organizacji 
wewnętrznej, w tym celu podejmuje decyzję w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji, 
2)sprawowanie nadzoru nad majątkiem Ośrodka, 
3)tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych Ośrodka, poprzez właściwe 
gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponoszenie 
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 
4)zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka, 

4. Kierownik działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez burmistrza. 
5. Kierownik składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 
6. Kierownik na podstawie upowaŜnienia Burmistrza prowadzi postępowanie i wydaje decyzje 
administracyjne w indywidualnych sprawach  z zakresu  zadań Ośrodka. 
7. Na wniosek Kierownika upowaŜnienie, o którym mowa w ust. 6,  moŜe być udzielone innemu  
pracownikowi.  
8. Kierownik moŜe wytaczać na rzecz obywateli powództwa  o roszczenie alimentacyjne. W 
postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu 
cywilnym. 
9.  Wysokość pomocy świadczonej na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, 
kierownik moŜe ustalić w drodze umowy z małŜonkiem tej osoby, jej zstępnymi lub wstępnymi. 
10. Wysokość opłaty wnoszonej przez mieszkańca domu pomocy społecznej za pobyt w takim 
domu ustala kierownik zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 
  

§ 11 
 

1. Kierownik Ośrodka w rozumieniu przepisów prawa pracy, jest kierownikiem zakładu pracy oraz 
przełoŜonym słuŜbowym pracowników. 
2. Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk oraz zasady zatrudniania i wynagradzania  
pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy. 
3. Organizację pracy Ośrodka i czas pracy pracowników reguluje regulamin organizacyjny Ośrodka 
ustalony przez Kierownika, zatwierdzony przez Burmistrza. 



 
 

Rozdział IV 
Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka 

 
§ 12 

 
1. Mienie stanowią środki trwałe, wyposaŜenie, wartości niematerialne i prawne zakupione przez 
Ośrodek dla prowadzenia działalności. 
2. Ośrodek administruje przekazanym mu majątkiem Gminy. 
3. Zarządzając przekazanym mu majątkiem Kierownik; 
      1)   prowadzi właściwą ewidencję, 

2)przeprowadza okresowe inwentaryzacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
3)planuje nakłady na remonty i uzupełnienie potrzeb w oparciu o posiadane i planowane środki 
budŜetowe. 

 
§ 13 

 
1. Ośrodek działa jako jednostka budŜetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach 
publicznych. 
2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na kaŜdy rok. 
3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i sporządza na ich  
podstawie sprawozdawczość budŜetową i finansową. 
 

§ 14 
 

Działalność Ośrodka finansowana jest: 
1)ze środków budŜetu Państwa, 
2)ze środków budŜetu Miasta Lubaczowa, 
3)ze środków pozabudŜetowych.  
 

 
Rozdział V 

Postanowienia końcowe 
 

 
§ 15 

 
Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 16 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy 
społecznej i akty wykonawcze oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 

§ 17 
 

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. 


