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S T A T U T 
 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rydzynie 

 

 

ROZDZIAŁ I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Jednostka budżetowa zwana dalej Ośrodkiem nosi nazwę Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
 

§ 2 
 

1. Siedziba Ośrodka mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek nr 1. 
2. Ośrodek swoją działalnością obejmuje teren Miasta i Gminy Rydzyna. 

 
§ 3 
 

1. Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka stanowią w szczególności: 
1) Uchwała Nr XI/58/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 11 kwietnia 

1990r. w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rydzynie, 

2) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 
zmianami), 

3) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 

4) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 ze 
zmianami), 

5) Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1593 ze zmianami), 

6) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 
ze zmianami), 

7) Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 
zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zmianami), 

8) Niniejszy Statut. 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ II 
 

Przedmiot działalności 
§ 4 

 
1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kierując się 

ustaleniami Burmistrza Miasta i Gminy. 
2. Ośrodek realizuje w imieniu gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

kierując się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. 
3. Statutowe zadania Ośrodek realizuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie 

pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz innych 
przepisów, porozumień i uchwał rady gminy. 

4. Ponadto Ośrodek wykonuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy 
społecznej, ustaw i innych przepisów prawa mających na celu wsparcie osób i rodzin  
w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz ochronę poziomu życie osób i rodzin, po 
zapewnieniu odpowiednich środków. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
 

Gospodarka finansowa 
 

§ 5 
 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie  
o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany 
„Planem finansowym jednostki budżetowej”. 

3. Środki finansowe na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych, 
świadczeń rodzinnych i warunki dla realizacji tych zadań, w tym na wynagrodzenia 
pracowników zapewnia Wojewoda Wielkopolski. 

4. Środki finansowe na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, 
warunki dla realizacji tych działań, w tym wynagrodzenia pracowników zapewnia Rada 
Miejska Rydzyny. 

5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponoszą kierownik Ośrodka  
i w zakresie mu powierzonym – główny księgowy. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Organizacja Ośrodka 
 

§ 6 
 

1. Ośrodek ma strukturę bezwydziałową. 
2. W Ośrodku tworzy się następujące stanowiska pracy: 

- kierownik 
- główny księgowy 
- referent 
- pracownik socjalny 



- opiekun. 
3. Ośrodkiem kieruje kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Rydzyna. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierownika Ośrodka 
wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna. 

4. Kierownik Ośrodka jest przełożonym w stosunku do pracowników zatrudnionych  
w Ośrodku. 

5. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach 
samorządowych, ustawa o pomocy społecznej i kodeks pracy. 

6. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy  
w stosunku jeden pracownik na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech 
pracowników. 

 
§ 7 

 
1. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 
2. Rada Miejska biorąc pod uwagę ewentualne potrzeby wskazane w pkt. 1 opracowuje  

i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. 
 

§ 8 
 
Czynności w zakresie nadzoru wykonuje, zgodnie z przepisami kompetencyjnymi, Rada Miejska 
Rydzyny, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna i Wojewoda Wielkopolski. 
 

§ 9 
 
Ośrodek w sprawach dotyczących pomocy społecznej używa podłużnej pieczątki z nazwą  
w pełnym brzmieniu i adresem Ośrodka. 
 
 

ROZDZIAŁ V 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 10 
 

1. Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska Rydzyny. 
2. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 


