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STATUT MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 

KROBI 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, zwany dalej „Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej” jest jednostką organizacyjną Gminy Krobia powołaną do 

realizacji zadań pomocy społecznej. 

§ 2.1 Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest Krobia, ul. Powstańców 

Wielkopolskich 126. 

2. Pełna nazwa Ośrodka Pomocy Społecznej brzmi: „Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Krobi”. 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej może posługiwać się nazwą skróconą: „M-GOPS w 

Krobi”. 

4. Obszar działania Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje teren Gminy Krobia. 

§ 3. Organem nadzorującym działalność Ośrodka Pomocy Społecznej jest Burmistrz 

Krobi. 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania Ośrodka 

§ 4.1.Przedmiotem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizacja zadań 

własnych i zleconych gminie, określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej 

oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w tym w szczególności: 

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości                           

i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji, 



2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im 

bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem. 

4) prowadzenie postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń 

przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz w przepisach wydanych na jej 

podstawie, 

5) praca socjalna, 

6) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 

rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

7) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, 

8) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 

osób i rodzin i podejmowanie działań mających na celu aktywizację społeczną, 

9) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb, poprzez wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej. 

2. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej realizowanych na podstawie odrębnych 

ustaw należy w szczególności: 

1)prowadzenie postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń 

rodzinnych i dodatków do tych świadczeń, 

2)prowadzenie postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania funduszu 

alimentacyjnego,  

3)prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, 

4) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, 

5)  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków energetycznych, 

6) wykonywanie zadań określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości                                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, 

7) wykonywanie zadań własnych samorządu gminnego wynikających z ustawy                       

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

8) wykonywanie zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, 



9) prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania stypendiów i zasiłków 

szkolnych, 

10) Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego i składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby określone przepisami 

prawa, 

11) Przedmiotem działalności mogą być również inne zadania wyżej niewymienione 

przekazane do realizacji przez Burmistrza Krobi. 

§ 5. Realizując zadania ustawowe Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje                        

z organizacjami społecznymi, pozarządowymi,  związkami wyznaniowymi, 

fundacjami i stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

ROZDZIAŁ III 

Gospodarka finansowa  

§ 6.1. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.  

2.Majątek powierzony Ośrodkowi Pomocy Społecznej stanowi własność Gminy 

Krobia. 

3.Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka Pomocy Społecznej ponosi 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, zwany dalej „Kierownikiem” i w zakresie 

mu powierzonym – główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej. 

4.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej jest roczny plan 

finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Krobi i 

zatwierdzony przez Kierownika. 

5.Ośrodek Pomocy Społecznej w celu realizowania zadań ustawowych posiada 

wyodrębnione rachunki bankowe. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

§ 7.1. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnia się pracowników działalności 

podstawowej, administracji i obsługi. 

2. Strukturę  organizacyjną  Ośrodka  Pomocy Społecznej oraz zakres i zasady 

działania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym podział czynności  



i odpowiedzialności  pracowników,  określa regulamin organizacyjny Ośrodka 

Pomocy Społecznej nadawany przez Kierownika. 

§ 8.1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany 

przez Burmistrza Krobi. 

2.Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Krobi. 

3. Kierownik odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych                                         

z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 9 .1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:  

1) reprezentowanie Ośrodka Pomocy Społecznej na zewnątrz, 

2) racjonalne gospodarowanie funduszami w ramach wydzielonych środków                          

w budżecie, 

3) gospodarowanie składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Ośrodka 

Pomocy Społecznej, zapewnienie jego ochrony i należytego wykorzystania 

4) opracowanie planów działania Ośrodka Pomocy Społecznej i przekładanie 

sprawozdań z ich wykonania, 

5) przekazywanie Burmistrzowi Krobi informacji na temat sytuacji finansowej                       

i bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2.W celu realizacji zadań Kierownik wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia 

służbowe i inne niewymienione akty oraz wprowadza regulaminy dotyczące 

funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. 

3. Kierownik składa Radzie Miejskiej w Krobi coroczne sprawozdanie z działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań ustawowych. 

4. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do 

wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

5.Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy 

określają odrębne przepisy oraz regulamin wynagradzania, nadany w drodze 

zarządzenia Kierownika. 

ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe  

§ 10. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej w Krobi. 


