Projekt
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:
- ustawy z dnia 12 marca 2004r.
163 z późniejszymi zmianami);

o pomocy

społecznej

(tekst

jednolity:

Dz. U. z 2015 roku,

poz.

- niniejszego statutu.
§ 2. 1) Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy działającą w formie jednostki budżetowej.
2) Nadzór nad działalnością sprawuje Prezydent Miasta Będzina.
3) Ośrodek swoją działalnością obejmuje obszar gminy Będzin.
§ 3.
Siedzibą Ośrodka jest Będzin, ul. 11 Listopada 1.
DZIAŁ II.
Przedmiot działalności
§ 4. 1) Wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
2) Wynikające z innych ustaw:
a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka,
b) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego,
c) prowadzenie działań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłacanie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
d) prowadzenie spraw związanych z kartą dużej rodziny,
e) udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
f) podejmowanie działań należących do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
g) podejmowanie działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
h) prowadzenie obsługi organizacyjno – technicznej Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
i) organizowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych,
j) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
§ 5.
W celu realizacji zadań statutowych, Ośrodek współdziała z prowadzącymi na terenie miasta Będzina
działalność organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi,
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
DZIAŁ III.
Zarządzanie i organizacja
§ 6.
Ośrodek corocznie sporządza roczny plan zadań i przedkłada go Prezydentowi Miasta.

Id: OMGPP-SMENL-WCWJC-AXVHT-KXUKY. Projekt

Strona 1

§ 7. 1) Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
2) Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
3) Podczas usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Ośrodka zastępstwo pełnić będzie osoba upoważniona
przez Dyrektora.
§ 8.
Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
§ 9.
Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych
ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
§ 10. 1) Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na podstawie
której pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów
budżetu miasta Będzin.
2) Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
§ 11.
Finansowanie zadań Ośrodka następuje:
- ze środków budżetu miasta,
- z dotacji celowych z budżetu państwa,
- z innych dopuszczalnych prawem źródeł.
DZIAŁ V.
Postanowienia końcowe
§ 12.
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
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