
Uchwała Nr 259/XLVIII/10
Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie: tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 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 w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 2 ust. 
1 i art. 4 ust. 1 usta§wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), Rada Miejska w Gostyninie uchwala, 
co następuje: 

§ 1
1. Uchwala się  tekst  jednolity Statutu  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gostyninie, 

stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Traci  moc  uchwała  nr  157/XXV/05  Rady Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  28.02.2005  r.  w 

sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyninie

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 3
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak



Załącznik nr 1 do uchwałynr 259/XLVIII/10Rady Miejskiej w Gostyniniez dnia 30 czerwca 2010 r.
STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W GOSTYNINIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:1) „MOPS”  –  należy  przez  to  rozumieć  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Gostyninie;2) „Gminie” – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Gostynina;3) „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Gostynina;4) „Radzie Miejskiej” – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Gostyninie;5) „Kierowniku” - należy przez to rozumieć Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-łecznej w Gostyninie;6) „statucie” -  należy przez to rozumieć niniejszy statut.
§ 21. MOPS  działa  na  podstawie  uchwały  nr  18/I/92  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia 5 marca 1992 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                  w Gostyninie.2. Siedzibą MOPS jest Gostynin.
§ 3MOPS  jest  miejską  jednostką  organizacyjną  Gminy,  podległą  Burmistrzowi,  działającą w formie jednostki budżetowej. 
§ 41. MOPS wykonuje swoje zadania zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:1) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),2) ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.),3) ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),4) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),5) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),



6) ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 9, poz. 1223 ze zm.),7) uchwałami Rady Miejskiej,8) zarządzeniami, zaleceniami oraz oświadczeniami woli (w tym upoważnieniami) wyda-wanymi przez Burmistrza.  2. MOPS, realizując zadania statutowe, kieruje się ustaleniami:1) Burmistrza – przy wykonywaniu zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej;2) Wojewody Mazowieckiego –  przy realizowaniu zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej.
§ 5Nadzór nad realizacją przez MOPS powierzonych mu zadań, w tym nad jakością działań     i standardem  usług,  włącznie  ze  specjalistycznymi  usługami  opiekuńczymi,  a  także  nad zgodnością  zatrudniania  pracowników  z  wymogami  kwalifikacyjnymi,  sprawują  Burmistrz oraz Wojewoda Mazowiecki.
§ 6Realizując powierzone zadania MOPS współdziała z:1) samorządem terytorialnym,2) terenowymi organami administracji rządowej,3) organizacjami społecznymi o pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościoła-mi, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, a także innymi instytu-cjami i osobami fizycznymi.  

Rozdział II
Zakres działania MOPS

§ 71. MOPS wykonuje zadania pomocy społecznej własne i zlecone z zakresu administracji rzą-dowej na terenie Gminy.2. MOPS realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział III
Organizacja MOPS

§ 81. MOPS kieruje Kierownik przy pomocy zastępcy oraz głównego księgowego.2. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw  i upoważnień udzielanych przez Burmi-strza i Radę Miejską.3. Kierownik  składa  Radzie  Miejskiej  coroczne  sprawozdanie  z  działalności  MOPS  oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 



§ 9Przy realizacji zadań należących do właściwości MOPS Kierownik ma prawo w ramach swojej działalności wydawać zarządzenia, polecenia i zalecenia.
§ 10Organizację i  zasady funkcjonowania MOPS określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika MOPS, zatwierdzony przez Burmistrza.

Rozdział IV
Finansowanie MOPS

§ 111. MOPS realizuje zadania pomocy społecznej na podstawie planu finansowego zgodnie z przepisami ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i ustawy dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).2. Plan finansowy jednostki zatwierdza Burmistrz. § 121. Działalność MOPS w zakresie zadań własnych jest finansowana z budżetu Gminy, nato-miast w zakresie zadań zleconych – z budżetu państwa.2. Zadania własne z zakresu pomocy społecznej mogą być dofinansowywane z budżetu pań-stwa w formie dotacji celowej.
§ 13MOPS sporządza sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności, a następnie przekazuje je do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Gostynina oraz do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział V
Pracownicy MOPS

§ 141. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje Burmistrz na podstawie umowy o pracę.2. Stosunek pracy z pracownikami MOPS nawiązuje Kierownik.
§ 15Status pracowników MOPS regulują następujące przepisy:1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),



2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. o wynagradzaniu pracowni-ków samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.).
§ 16Regulacje płac pracowników MOPS przeprowadza się po uprzednim zaopiniowaniu                  i  ostatecznym zatwierdzeniu przez Burmistrza.

Rozdział VI
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 17Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Miejskiej.
§ 18W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia    12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.


