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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr IX/65/2003
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 25 czerwca 2003 r.


Statut
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

		§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku, zwany dalej ”MOPS”, jest jednostką organizacyjną gminy Olecko nie posiadającą osobowości prawnej, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

		§ 2. 1. Siedzibą MOPS jest Olecko.

2.	Obszar działania MOPS obejmuje teren miasta i gminy Olecko.

§ 3. MOPS działa w szczególności na podstawie:

	ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.  558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806/;


	ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity - Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414; Nr 106, poz. 668; Nr 117, poz. 756; Nr 162, poz. 1118; Nr 162, poz. 1126; Dz.U. z 1999 r. Nr 20, poz. 170; Nr 79, poz. 885; Nr 90, poz. 1001; Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 238; Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 748; Nr 88, poz. 961; Nr 89, poz. 973; Nr 111, poz. 1194; Nr 122, poz. 1349; Nr 154, poz. 1792; Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79/;


	ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148/;


	ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694/;


	niniejszego statutu.


Rozdział II
Przedmiot i zakres działalności

	§ 4. 1. MOPS realizuje zadania własne i zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej.

	Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez MOPS, należy:


	przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,


	przyznawanie pomocy rzeczowej,


	przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,


	przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie.


	Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez MOPS, należy:


	udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,


	udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,


	sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.


	Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej obejmują:


	przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej,


	przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych,


	przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,


	przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,


	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,


	organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy.


	Ponadto, do zadań MOPS należy w szczególności:


	wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne,


	kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,


	 pokrywanie  wydatków na świadczenia zdrowotne,


	wykonywanie zadań związanych z opłatą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne,


	zapewnianie kobietom w ciąży opieki socjalnej,


	wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy;


	wykonywanie innych zadań, wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.


	MOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez:


	dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie z pomocy społecznej,


	pobudzanie społeczną aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,


	udzielanie pomocy osobom i rodzinom w postaci pracy socjalnej, poradnictwa w załatwianiu spraw bytowych, a także pomocy w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem, 


	organizowanie usług opiekuńczych,


	 współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.


	§ 5. 1. W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej MOPS współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

	Ponadto, MOPS współdziała w zakresie pomocy społecznej z:


	organami samorządu terytorialnego;


	administracją rządową;


	szkołami, placówkami, poradniami, ośrodkami;


	zakładami opieki zdrowotnej;


	instytucjami realizującymi świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego;


	instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i rozwiązywania problemów społecznych;


	urzędami pracy;


	organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;


	zakładami pracy;


	innymi podmiotami.


Rozdział III
Organizacja i zarządzanie

	§ 6. 1. Działalnością MOPS kieruje kierownik.

	Kierownika MOPS zatrudnia i zwalnia Burmistrz.


	Kierownik MOPS składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności MOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 


	Kierownik MOPS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.


	Rada Miejska upoważnia kierownika MOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.


	§ 7. 1. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych MOPS ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym. 

2. W strukturach MOPS działa samodzielny środowiskowy dom samopomocy.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

	§ 8. 1. MOPS jest jednostką budżetową i prowadzi swoją gospodarkę finansową na zasadach określonych przez przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

2.   Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest plan dochodów i wydatków.
	
	3. MOPS pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek tego budżetu.

	MOPS może tworzyć środki specjalne.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Statut MOPS nadaje Rada Miejska w Olecku.

	Zmiany statutu MOPS mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


	W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.




