
UCHWAŁA NR XVII/214/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej ( Dz. U. z 2019r., poz. 1507,1622,1690, 1818) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r., poz. 869, 1622,1649, 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/76/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 20015roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
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Załącznik do uchwały Nr XVII/214/19

Rady Miejskiej Gminy Rawicz

z dnia 30 grudnia 2019 r.

STATUT
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką 
organizacyjną Gminy Rawicz działającą na prawach jednostki budżetowej celem realizacji własnych 
i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.

2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019r., poz. 1507, 1622, 1690, 1818),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020),

4) innych właściwych aktów prawnych,

5) niniejszego Statutu.

§ 2. 1.  Siedziba Ośrodka mieści się w Rawiczu, pod adresem ul. Gen. Grota Roweckiego 4a  63-900 
Rawicz.

2. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Rawicz.

§ 3. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Gminy Rawicz.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 4. Celem działania Ośrodka jest w szczególności:

1) systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości,

2) podejmowanie działań zmierzających do usamodzielniania się osób i rodzin, oraz wspieranie i wzmacnianie 
osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz 
ukierunkowanie ich na rozwiązywanie problemów oraz rozwój,

3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej i inna pomoc.

§ 5. 1.  Ośrodek realizuje zadania w zakresie zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy 
społecznej polegających w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych w ustawie,

2) prowadzeniu pracy socjalnej,

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) opracowaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

5) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu pomocy społecznej,

6) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

7) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

8) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie 
wsparcia i pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą,
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9) podejmowaniu działań ukierunkowanych na aktywizację zawodową, społeczną, integrację oraz edukację 
społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym,

10) aktywizacji społeczności lokalnych m.in. poprzez budowę wolontariatu dla wsparcia działań 
pomocowych,

11) realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część 
strategii rozwiązywania problemów społecznych.

2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz zadaniami określonymi 
przez Radę Miejską Gminy Rawicz, natomiast zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi 
przez administrację rządową.

§ 6. 1.  Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507, 1622, 1690, 1818),

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r., poz. 2220, 2354, z 2019r., 
poz. 60, 303, 577, 730, 752, 924, 1257, 1394),

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

4) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2019r. poz. 670, 
730, 1802 i 1818),

5) ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r., poz. 1481, 1818, 2197) w zakresie 
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r., 
poz. 1111, 924, 1818),

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015r., poz. 1390, 
z 2019r. poz. 730,1818),

8) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r., poz. 755, 1435, 1495, 1517, 1520, 
1524, 1556, 2166),

9) ustawy a dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019r., 
poz. 688, 1570, 2020),

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1373, 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020),

11) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2018r., poz. 1878, z 2019r., 
poz.730, 1690),

12) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019r., poz. 217, 730, 1818),

13) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r., poz. 1390 i 1907),

14) ustawy z dnia 11 lutego 2016r., o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2018r., poz. 2134, 
2354, z 2019r. poz. 60, 303, 577, 730,924),

15) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2019r., poz. 2277),

16) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019r., poz. 852, 1655 i 1818),

2. Ośrodek realizuje remonty i inwestycje służące do wykonania zadań Ośrodka w zakresie ustalonym 
przez Radę Miejską Gminy Rawicz i Burmistrza Gminy Rawicz.

§ 7. W wykonaniu zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w § 5 Ośrodek współdziała 
i współpracuje z:

- samorządem wojewódzkim, powiatowym, gminnym,

- administracją rządową,

- instytucjami,
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- organizacjami społecznymi,

- fundacjami,

- stowarzyszeniami,

- Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,

- pracodawcami,

- osobami fizycznymi i prywatnymi,

- jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, 
z poza terenu gminy,

Rozdział 3.
Organizacja i Zarządzanie

§ 8. 1.  Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności jednostki, działa 
jednoosobowo w ramach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Gminy Rawicz.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Rawicz.

3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Gminy Rawicz.

4. W razie nieobecności Dyrektora zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodka wykonuje 
Zastępca Dyrektora lub pisemnie upoważniony przez Dyrektora pracownik.

§ 9. 1.  Dyrektor Ośrodka odpowiada przed właściwym organem gminy za realizację przypisanych 
Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych Ośrodkowi środków finansowo- 
rzeczowych.

2. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej Gminy Rawicz corocznie sprawozdanie z działalności 
Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 10. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy Ośrodka, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych 
stanowisk pracy,

2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

3) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku,

4) podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznej działalności Ośrodka,

5) nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami.

§ 11. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.

§ 12. Strukturę organizacyjną, podział czynności i odpowiedzialności zatrudnionych pracowników  określa 
Dyrektor w „Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej”.

§ 13. 1.  W strukturze Ośrodka działa wydzielona jednostka organizacyjna – Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej.

2. Działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej finansowana jest ze środków budżetowych Gminy 
Rawicz.

3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie odrębnego regulaminu nadanego przez Dyrektora 
Ośrodka.

4. Kierownika oraz pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej zatrudnia i zwalnia Dyrektor 
Ośrodka.

§ 14. Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala zasady odpłatności za świadczenia zakresu pomocy społecznej 
realizowane przez Ośrodek.
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Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 15. 1.  Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o finansach 
publicznych.

2. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Rawicz, 
środków budżetu państwa w przypadku dofinasowania zadań własnych oraz w zakresie zadań zleconych 
gminie ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany na okres roku 
budżetowego.

§ 17. 1.  Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

2. Ośrodek prowadzi własną obsługę finansowo-księgową i sporządza sprawozdania w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawne.

§ 18. Ośrodek może uzyskiwać dochody z:

1) spadków, zapisów i darowizn,

2) odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub 
użytkowanie.

§ 19. W prowadzeniu gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje 
się zasadą rzetelności, efektywności i celowości, ich wykorzystania.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 20. Statut Ośrodkowi nadaje Rada Miejska Gminy Rawicz.

§ 21. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu jest jednostką organizacyjną Gminy
Rawicz, działającą jako jednostka budżetowa, a zatem zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r.o finansach publicznych, działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę
i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej.

Aktualny Statut Ośrodka obowiązuje od 2016r. W tym czasie przedmiot działalności jednostki uległ
zmianie.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1583), która stanowi, że gmina może łączyć ośrodek pomocy
społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie w/w przepisów od 1 stycznia 2020 roku zostanie wydzielony ze struktur Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
Środowiskowy Dom Samopomocy jako samodzielna jednostka budżetowa Gminy.

Ponadto Na podstawie art. 4¹. 2  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od
1 stycznia 2020r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień
Gminy Rawicz na rok 2020, będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rawiczu, co wynika z likwidacji z dniem 1 stycznia 2020r. Miejsko –Gminnego Ośrodka Wsparcia
w Rawiczu, który dotychczas realizował zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Powyższe działania wymagają zastosowania zmian organizacyjnych, które winny znaleźć odzwierciedlenie
w podstawowych dokumentach, nakreślających ramy działania jednostki, w tym przede wszystkim w Statucie.

Zapisy obecnego Statutu oraz dokonywane zmiany w  funkcjonowaniu MGOPS uzasadniają potrzebę
przyjęcia nowego Statutu.

Przyjęcie Statutu nie rodzi żadnych skutków finansowych, które wymagałyby zmiany budżetu na 2020r.

Proszę o przyjęcie przedłożonego projektu Uchwały.
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