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STATUT 

MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W LIPSKU. 

 
§ 1. 

 

Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, zwany dalej :Statutem” 

Określa: 

I. Postanowienia ogólne 

II. Cele i zadania Ośrodka 

III. Organizacja Ośrodka 

IV. Postanowienia końcowe 

 

Dział I 

Postanowienia ogólne 

 
§ 2. 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zwany dalej „ Ośrodkiem”  

działa na podstawie ustaw uchwalonych przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej, 

rozporządzeń i innych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw oraz 

niniejszego Statutu. 

§ 3. 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku jest samodzielną jednostką 

organizacyjną, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta i Gminy Lipsko 

 

§ 4. 

 

1. Siedzibą Ośrodka jest Urząd Miasta i Gminy Lipsko. 

2. Terenem działalności jest obszar Miasta i Gminy Lipsko. 

 

§ 5. 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania: 

1. Miasta i Gminy Lipsko w zakresie pomocy społecznej, stanowiące zadania własne oraz 

zlecone, nałożone ustawami albo wykonywane na podstawie porozumień zawartych  

z organami administracji rządowej, 

2. Inne zadania Urzędu Miasta i Gminy Lipsko określone jako zadania Ośrodka  

w niniejszym Statucie lub wynikające z przepisów prawa. 

 

 
 



Dział II 

Cele i zadania Ośrodka. 
§ 6. 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem zadań własnych i zleconych 

przewidzianych w ustawach regulujacych zadania pomocy społecznej. 

 

§ 7. 

 

Celem zapewnienia prawidłowego działania Ośrodka Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko 

zabezpiecza na jego rzecz: 

1. lokal 

2. obsługę kancelaryjną i techniczną 

 

§ 8. 

 

1.Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy: 

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, 

2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób znajdujących się w trudnych 

sytuacjach w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej  

w szczególności poprzez: 

a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami, 

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz 

innymi ustawami, 

3)analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej 

4)pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych rodzin 

5)praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom  

i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania  

w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi 

6)współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich 

zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, 

7)organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury 

odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym, 

8)projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka, 

9)inspirowanie i podejmowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez 

osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej 

10)właściwa organizacja pracy dla realizacji zadań oraz nadzór w zakresie gospodarowania 

przydzielonymi środkami pod względem legalności, gospodarności i celowości. 

 

2. Ośrodek realizując zadania określone w ust.1 pkt.2 kieruje się: 

a)w odniesieniu do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, ustaleniami 

przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego, 

b)w odniesieniu do zadań własnych gminy, ustaleniami Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko.  

 

3. Z wykonywania zadań, o których mowa w ust.1 Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej 

coroczne sprawozdania oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

  

 

 

 



 

§ 9. 

 

Ośrodek koordynuje realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta  

i Gminy Lipsko, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, 

których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

 

 

§ 10. 

 

Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej, samorządowej 

współpracując, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 

szkołami, instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

 

Dział III 

Organizacja Ośrodka. 
 

§ 11. 

 

Strukturę organizacyjną oraz plan stanowisk Ośrodka określa regulamin organizacyjny  

zatwierdzony przez Burmistrza. 
 

 

 

§ 12. 

 

1. Miejsko  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje go na zewnątrz 

oraz wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w nim pracowników 

Dyrektor Ośrodka, który jest zatrudniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko. 

2. Dyrektor nadzoruje całość prowadzonych zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację 

przed Burmistrzem, Radą Miejską, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim – Wydziałem 

Spraw Społecznych. 

3. Dyrektor wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka, które podlegają 

zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy. 

4. Dyrektor Ośrodka powołuje swojego zastępcę, który w przypadku nieobecności Dyrektora 

wykonuje wszystkie jego obowiązki. 

5. Dyrektor jednostki jest odpowiedzialny za skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą 

6. Dyrektor odpowiedzialny jest za gospodarkę finansową Ośrodka. 

 

§ 13. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka. 

 

§ 14. 

 

Decyzje administracyjne wydaje Dyrektor Ośrodka lub jego zastępca na podstawie 

upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko lub inny upoważniony 

przez Burmistrza pracownik. 

 

 



§ 15. 

 

1. Zadania Ośrodka Dyrektor realizuje przy pomocy pracowników socjalnych zatrudnionych 

w rejonach opiekuńczych proporcjonalnie do liczby ludności /zgodnie  

z ustawą o pomocy społecznej/, oraz innych pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników ustala Dyrektor 

w zakresie czynności i obowiązków. 

 

§ 16. 

 

Finansowanie zadań Ośrodka następuje: 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Miasta i Gminy  

Lipsko według zasad określonych w przepisach o finansach publicznych. 

2. Ośrodek pokrywa swoje wydatki: 

a) ze środków samorządowych budżetu Miasta i Gminy Lipsko 

b) z dotacji celowych budżetu państwa  

c) z innych przewidzianych prawem źródeł finansowania a uzyskane dochody odprowadza 

na rachunek Miasta i Gminy Lipsko 

 

 

 

 

 § 17. 

 

1. Postawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków określony 

uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Lipsku. 

2. Gospodarkę finasową Ośrodek prowadzi na podstawie ustaw o finansach publicznych 

        i o rachunkowości. 

 

§ 18. 

 

Ośrodek samodzielnie gospodaruje przekazanym w użytkowanie majątkiem. 

 

Dział IV 

Postanowienia końcowe. 

 
§ 19. 

 

1. Odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu ponosi Dyrektor Ośrodka. 

2. Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

 

§ 20. 

 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy właściwe dla ośrodka 

pomocy społecznej. 

 

§ 21. 

 

Statut niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 


