
Załącznik do Uchwały Nr I/7/14
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 14 lutego 2014 roku

STATUT
MIEJSKO-GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ W PASŁĘKU

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Pasłęku,  zwany  dalej  „Ośrodkiem”,
utworzony na podstawie uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Pasłęk Nr X/61/90 z dnia
20 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pasłęku jest  jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy-Miasta i  Gminy Pasłęk
działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2.
Misją  Ośrodka  jest  umożliwienie  osobom  i  rodzinom  z  gminy  Pasłęk  przezwyciężanie
trudnych  sytuacji  życiowych,  których  nie  są  one w stanie  pokonać wykorzystując  własne
uprawnienia,  zasoby  i  możliwości  oraz  podejmowanie  działań  zmierzających  do
usamodzielnienia  i  integracji  ze  środowiskiem  osób  niezaradnych  życiowo  i  społecznie
wykluczonych.

§3.
1. Ośrodek ma siedzibę na terenie Pasłęka.
2.Terenem działania Ośrodka jest obszar w granicach administracyjnych gminy Pasłęk.
3. Ośrodek może używać nazwy skróconej M-GOPS w Pasłęku.

§4.
1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych gminy z

zakresu pomocy społecznej sprawuje Burmistrz Pasłęka.
2.  Nadzór  merytoryczny  nad realizacją  przez  Ośrodek zadań zleconych  gminie  z  zakresu

administracji rządowej dotyczących pomocy społecznej sprawuje Wojewoda Warmińsko-
Mazurski.

Rozdział 2
Cele i zadania Ośrodka

§ 5.
Celem działalności Ośrodka jest w szczególności:
1) wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są

one  w  stanie  same  pokonać  wykorzystując  własne  środki,  możliwości  i  uprawnienia,
poprzez:

a)  zaspokojenie  ich  niezbędnych  potrzeb  życiowych  oraz  umożliwienie  życia  w
warunkach odpowiadających godności człowieka,
b)  doprowadzenie  do  możliwie  pełnego  usamodzielnienia  osób  i  rodzin  oraz  ich
integracji ze środowiskiem,



2) współtworzenie i realizacja gminnej strategii  rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym  uwzględnieniem  programów  pomocy  społecznej  odpowiadających  na
potrzeby środowiska, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka oraz koordynacja działań podmiotów uczestniczących w tych procesach.

§ 6.
1.Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie i zadania własne zgodnie z zasadami i w zakresie

określonym przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych 
3) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
4) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
5)  ustawą z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym 
6) ustawą z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących

ofiarami represji wojennych 
7) uchwałami Rady Miejskiej w Pasłęku

2.Zadania Ośrodka polegają w szczególności na:
1)  rozpoznawaniu,  analizie  i  ocenie  potrzeb  jednostkowych  i  środowiskowych,

organizowaniu i  realizowaniu wynikających z tego zadań, a także inspirowaniu
działalności innych sił społecznych działających w sferze pomocy społecznej;

2) koordynowaniu sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej,  obejmującej  w
szczególności infrastrukturę,  kadrę,  organizacje pozarządowe, nakłady finansowe
na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący;

3) zapewnieniu obsługi organizacyjno-technicznej i udział w pracach Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Pasłęk 
oraz realizacji zadań przypisanych gminie, wynikających z ustawy, o której mowa 
w ust 1 pkt 4;

4)  organizowaniu  pracy  z  rodziną  oraz  tworzeniu  i  rozwoju  systemu  opieki  nad
dzieckiem na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w ust 1 pkt 3;

5) załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej w zakresie
stwierdzenia  prawa do świadczeń opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków
publicznych;

6) prowadzeniu reintegracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 1
ustawy wskazanej w ust 1 pkt 5;

7) opracowaniu i realizacji programów oraz projektów z zakresu pomocy społecznej
finansowanych ze środków rządowych i Unii Europejskiej;

8)  przedstawianiu  stanowiska  oraz  opinii,  co  do  zasadności  przyznawania  pomocy
pieniężnej  dla  kombatanta,  innej  osoby  uprawnionej  lub  pozostałych  po  nich
członków  rodziny,  którzy  wniosek  o  przyznanie  pomocy  pieniężnej  w  trybie
określonym w art. 19 ust.6 ustawy wskazanej w ust 1 pkt 6, kierują do Kierownika
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

9) podejmowaniu  innych  działań wynikających  z  potrzeb środowiska lokalnego,  w
szczególności  polegających  na  przeciwdziałaniu  marginalizacji  i  wykluczeniu
społecznemu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym.

3. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej  z zakresu administracji  rządowej zlecone
gminie  Pasłęk  zgodnie  z  ustaleniami  przekazanymi  w  tej  sprawie  przez  Wojewodę
Warmińsko-Mazurskiego.



§ 7.
1.  Ośrodek  prowadzi  placówkę  wsparcia  dziennego  w  formie  świetlicy  w  rozumieniu

przepisów ustawy, o której mowa w § 6 ust 1 pkt 3.
2. Ośrodek prowadzi pracę z rodziną na zasadach, o których mowa w rozdziale 2 ustawy

wymienionej w § 6 ust 1 pkt 3.
3. Ośrodek prowadzi Klub Integracji Społecznej, wykonujący zadania w zakresie reintegracji

zawodowej i społecznej wynikające z ustawy, o której mowa w § 6 ust 1 pkt 5.

§ 8.
Realizując  zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej  Ośrodek  współpracuje  z  organami
samorządu  terytorialnego,  zakładami  służby  zdrowia,  organizacjami  społecznymi  
i  pozarządowymi,  związkami  zawodowymi,  Kościołem  Katolickim,  innymi  kościołami  
i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi oraz innymi
podmiotami działającymi w sferze pomocy społecznej.

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja Ośrodka

§ 9.
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, który reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada

za realizację zadań określonych w niniejszym Statucie.
2. Zwierzchnikiem Kierownika Ośrodka jest Burmistrz Pasłęka.
3.  Kierownik  Ośrodka  działa  jednoosobowo  na  podstawie  pisemnego  pełnomocnictwa

udzielonego przez Burmistrza Pasłęka.
4.  Kierownik  Ośrodka  i  inni  pracownicy  Ośrodka  wydają  decyzje  administracyjne  w

indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Pasłęka.

5. Kierownik Ośrodka zarządza całokształtem działalności Ośrodka, czuwa nad jego mieniem
i jest za nie odpowiedzialny.

§10.
1. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy i przełożonego w stosunku do osób

zatrudnionych w Ośrodku.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka regulują odrębne przepisy.

§11.
1. Organizację wewnętrzną Ośrodka, w tym szczegółową strukturę organizacyjną, kadrową

oraz  zakres  obowiązków  i  odpowiedzialności  kierownika  i  pozostałych  pracowników
Ośrodka  określa  Regulamin  Organizacyjny  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  w Pasłęku,  który  nadaje  Kierownik  Ośrodka,  po  uzgodnieniu  jego treści  z
Burmistrzem Pasłęka, uwzględniający w szczególności potrzeby organizacyjne Ośrodka i
harmonijne wykonywanie zadań statutowych.

2.  W  celu  prawidłowej  realizacji  zadań  przez  Ośrodek,  Kierownik  Ośrodka  wydaje
zarządzenia,  instrukcje,  polecenia  służbowe  oraz  wprowadza  regulaminy  dotyczące
funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 4



Gospodarka finansowa

§12.
1.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową, w formie przewidzianej dla jednostki budżetowej

gminy, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, a w szczególności ustawy o
finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

2.  Podstawą  gospodarki  finansowej  Ośrodka  jest  opracowany  przez  Kierownika  Ośrodka
roczny plan finansowy ustalany w ramach budżetu gminy Pasłęk..

3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz na ich
podstawie sporządza sprawozdawczość finansową, nad którą kontrolę sprawuje Burmistrz
Pasłęka.

4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§13.
Działalność Ośrodka finansowana jest:

a) ze środków budżetu gminy Pasłęk
b) ze środków budżetu państwa
c) z innych źródeł przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa

§14
Kierownik gospodaruje mieniem Ośrodka, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie
zgodnie z prawem oraz zasadami celowości i gospodarnościści i gospodarności.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§15.
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


