
Uchwała Nr LXVII/479/10
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 04 listopada 2010r

w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Nowogrodźcu

Na podstawie art.  40 ust.  2  pkt  2 ustawy z dnia  08 marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, 
poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się Statut Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu 
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVIII/349/2002 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 
09 października 2002 roku w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Nowogrodźcu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

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

Przewodniczący Rady

Wilhelm Tomczuk



STATUT MIEJSKO  GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W NOWOGRODŹCU

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.1.Miejski  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Nowogrodźcu  zwany  dalej 
"Ośrodkiem" został utworzony na podstawie uchwały Nr XII/54/90  Rady Narodowej Miasta 
i Gminy Nowogrodziec z dnia 26 kwietnia 1990 roku i działa na podstawie:

1)ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 
175, poz. 1362 z późn. zm.),

2)innych przepisów określających zadania z zakresu pomocy społecznej,

3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 
późn. zm.) i przepisów wykonawczych do niej,

4)ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 
152, poz. 1223 z późn. zm.),

5)niniejszego statutu.

2. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina  Nowogrodziec.

3. Siedziba Ośrodka mieści się w Nowogrodźcu  przy ul. A. Asnyka 53.

4. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Nowogrodziec rozliczającą się z budżetem 
gminy w dziale 852 Pomoc społeczna.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA 

§ 2.  1.  Ośrodek prowadzi  działania  z  zakresu  pomocy społecznej  na  rzecz  wspólnoty 
samorządowej  Gminy Nowogrodziec  mających  na  celu  umożliwienie  rodzinom i  osobom 
przezwyciężanie  trudnych  sytuacji  życiowych,  których  nie  są  w  stanie  pokonać, 
wykorzystując  własne  środki,  możliwości  i  uprawnienia,  wspieranie  osób  i  rodzin  w 
wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w 
warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie tym sytuacjom przez 
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 
integracji ze środowiskiem.

2. Do zakresu działania Ośrodka należy:

1)wykonywanie  zadań  własnych  i  zadań  zleconych  z  zakresu  administracji  rządowej 
realizowanych przez Gminę Nowogrodziec wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej,

2)przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 



2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

3)wypłacanie  dodatków mieszkaniowych  przyznawanych  na podstawie ustawy z dnia  21 
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

4)przyznawanie pomocy pieniężnej kombatantom z Państwowego Funduszu Kombatantów 
na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

5)przeprowadzanie  wywiadów  środowiskowych  do  spraw  związanych  z  umorzeniami 
wierzytelności Gminy Nowogrodziec,

6)prowadzenie  postępowań  i  wydawanie  decyzji  w  zakresie  objętym  ustawą  z  dnia  7 
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

7)wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych.

Rozdział 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 3. 1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Kierownik.

2. Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie udzielonego 
 przez Burmistrza  pełnomocnictwa.

3. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Nowogrodźca.

4. Zwierzchnikiem służbowym wstosunku do Kierownika jest Burmistrz .

5. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka, w tym także zastępcę kierownika 
   Ośrodka. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

6.  Kierownik  zapewnia  funkcjonowanie  adekwatnej,  skutecznej  i  efektywnej  kontroli 
zarządczej.

8.  Organizację  wewnętrzną  Ośrodka  określa  regulamin  organizacyjny  nadany  innym 
aktem.

9.  W strukturze  organizacyjnej  Ośrodka  działa  Dom Dziennego  Pobytu  z  siedzibą  w 
Nowogrodźcu, przy ul. A. Asnyka 53.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 4. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o 
finansach publicznych i ustawie o rachunkowości pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z 
budżetu Gminy Nowogrodziec. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy obejmujący dochody i 
wydatki zatwierdzony przez Burmistrza Nowogrodźca.



3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Kierownik oraz w zakresie 
mu powierzonym - główny księgowy.

4. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.

5.  Jeżeli  czynność  prawna  może  wywołać  powstanie  zobowiązań  pieniężnych  dla  jej 
skuteczności konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   § 5. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady

Wilhelm Tomczuk


