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Statut 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wieruszowie 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, zwany w niniejszym Statucie 

zamiennie "MGOPS" lub "Ośrodkiem", jest jednostką budżetową Gminy Wieruszów. 

2. MGOPS realizuje w szczególności zadania z zakresu: 

1) pomocy społecznej; 

2) przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych; 

3) przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych; 

4) przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań 

wobec dłużników alimentacyjnych; 

5) reintegracji społecznej i zawodowej dla osób: 

a) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

b) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

c) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 

terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

d) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

e) długotrwale bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 

f) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

g) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów 

o pomocy społecznej,  

h) osob niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osob niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze 

względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich 

podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz 
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uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym 

i rodzinnym 

- poprzez prowadzenie klubu integracji społecznej zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, 

który organizuje działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym 

i samopomocowym dla wyżej wymienionych osób, 

6) prowadzenia postępowań w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieruszów na podstawie ustawy o systemie oświaty, 

7) prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Wieruszów na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, 

8) pracy z rodziną na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, 

9) prowadzenie postępowań w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Rozdział 2 

Kierownictwo i organizacja 

§ 2 

1. MGOPS w Wieruszowie jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 

2. Stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Wieruszowa. 

§ 3 

Pracownicy zatrudnieni w MGOPS są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych 

mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz 

przepisy wykonawcze do tejże ustawy, a w kwestiach nieunormowanych ww. przepisami, przepisy 

Kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi. 

§ 4 

Kierownik Ośrodka reprezentuje MGOPS na zewnątrz, a ponadto: 

1) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z upoważnienia 

Burmistrza Wieruszowa; 

2) organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych 

pracowników Ośrodka; 

3) odpowiada materialnie za powierzone mu mienie; 

4) odpowiada za prawidłowość sporządzania planu przychodów i rozchodów oraz realizację tego 

planu; 

5) wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy; 
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6) ustala Regulamin pracy MGOPS; 

7) ustala Regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka; 

8) może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne; 

9) składa Radzie Miejskiej w Wieruszowie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

§ 5 

1. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka 

wprowadzony przez Kierownika Ośrodka w formie zarządzenia. 

2. Regulamin organizacyjny stanowi podstawę do określenia przez Kierownika Ośrodka zakresów 

czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka. 

§ 6 

W razie nieobecności Kierownika, Ośrodek w jego imieniu, reprezentuje osoba wyznaczona przez 

Kierownika Ośrodka na podstawie pisemnego upoważnienia. 

Rozdział 3 

Gospodarka finansowa 

§ 7 

1. MGOPS jest jednostką budżetową posiadającą własne konto bankowe. 

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

3. MGOPS prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. 

4. Kierownik Ośrodka przedkłada corocznie Burmistrzowi Wieruszowa plan wydatków w formie 

i terminach ustalonych uchwałą o procedurze budżetowej. 


