Załącznik
do Uchwały Nr XIX/144/2016
z dnia 30 marca 2016 roku
Rady Miejskiej Będzina

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w BĘDZINIE

I. Postanowienia ogólne
§1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zwany dalej "Ośrodkiem" działa
na podstawie:
 ustawy o samorządzie gminnym;
 ustawy o pomocy społecznej;
 ustawy o rachunkowości;
 ustawy o finansach publicznych;
 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 niniejszego statutu;
 innych aktów prawnych.
§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.
§4
Ośrodek używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby:

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. 11 Listopada 1
42-500 Będzin
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II. Cel i przedmiot działania.
§5
1. Celem Ośrodka jest wykonywanie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu
pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci.
2. Zasadniczym celem Ośrodka jest podejmowanie działań zmierzających
do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz w miarę
możliwości do życiowego ich usamodzielnienia, rozwijania aktywności zawodowej
oraz do integracji tych osób i rodzin ze środowiskiem lokalnym i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.
§6
Zadania Ośrodka określa ustawa o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi
oraz inne ustawy i przepisy wykonawcze do tych ustaw.
§7
Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
§8
W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, 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 w celu realizacji
określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.
§9
Ośrodek może kierować wnioski do organów określonych odrębnymi przepisami
w sprawach:
1. Ustalenia stopnia niepełnosprawności,
2. Weryfikacji dokumentów dotyczących ustalenia typów domów pomocy społecznej
dla osób ubiegających się o umieszczenie w placówkach instytucjonalnych,
całodobowej pomocy społecznej.
III. Zarządzanie i organizacja.
§ 10
Ośrodek corocznie sporządza roczny plan zadań i przedkłada go Prezydentowi Miasta.
§ 11
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.
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§ 12
1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w Ośrodku.
2. Kwalifikacje niezbędne do zajmowanych stanowisk, zasady zatrudniania
i wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.
3. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają
indywidualne zakresy czynności.
4. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor Ośrodka współdziała
ze związkami zawodowymi w zakresie ustalonym przepisami prawa pracy i ustawy
o związkach zawodowych.
§ 13
Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działania poszczególnych
komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
IV. Gospodarka finansowa.
§ 14
Ośrodek jest finansowany z budżetu miasta.
§ 15
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.
§ 16
Na wniosek Dyrektora Ośrodka w planach finansowych mogą być dokonywane zmiany
polegające na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami zarządzeniem
Prezydenta Miasta, jak również zmiany wynikające z uchwał podejmowanych przez Radę
Miejską.
§ 17
Finansowanie zadań Ośrodka następuje:
 ze środków budżetu miasta,
 z dotacji celowych z budżetu państwa,
 z innych dopuszczalnych prawem źródeł.
V. Postanowienia końcowe.
§ 18
Statut nadaje Rada Miejska.
§ 19
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
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UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia br. ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci oraz wyznaczeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
do realizacji zadań wynikających z tej ustawy należało dokonać zmiany statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie i wprowadzić nowy tekst
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