
 
                                                                             Załącznik do uchwały Nr IX/40/2007  
                                                                                          Rady Miejskiej w Krobi  

    z dnia 4.06.2007 r.   
                        
 

 STATUT 
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W  KROBI 

       
Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

 
      § 1. Jednostka budŜetowa zwana dalej Jednostką  nosi nazwę Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
  
      § 2. 1. Siedzibą  Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest  miasto Krobia. Ośrodek mieści się w  Krobi  przy 
ulicy Powstańców  Wielkopolskich  nr 126. 
       2. Jednostka działa na terenie  Gminy Krobia. 
 
      § 3. Przedmiotem działalności Jednostki jest realizacja zadań własnych  i zleconych  z zakresu pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych   w szczególności:  
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń, zaliczek 
    alimentacyjnych; 
2) pracy socjalnej; 
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia  
     z pomocy społecznej; 
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach     
    zidentyfikowanych potrzeb; 
7) wykonywanie innych zadań z zakresu zadań własnych i zleconych  Gminie.   
 

Rozdział II. Gospodarka finansowa. 
 
      § 4. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych  
w ustawie o finansach publicznych. 
 
      § 5. Jednostka moŜe na wydzielonym rachunku gromadzić dochody własne przewidziane w ustawie o finansach publicznych 
. 
 
      § 6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Kierownik Jednostki   i w zakresie  powierzonym  
księgowa oraz pracownicy. 
      § 7. 1. W skład Jednostki  wchodzą następujące sekcje:  
1) Sekcja realizująca świadczenia z pomocy społecznej; 
2) Sekcja realizująca świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną; 
3) Sekcja administracyjna. 
      2. Sekcje dzielą się na stanowiska pracy. 
      3. Podział na stanowiska pracy dokonuje kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej. 
      4. Strukturę Jednostki przedstawia schemat organizacyjny stanowiący, załącznik do  niniejszego Statutu . 
 
      § 8 . 1. Jednostką kieruje Kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza  Krobi. 
      2.  Zwierzchnikiem słuŜbowym Kierownika jest Burmistrz Krobi. 
      3.  Zakres działania kierownika Jednostki w Krobi ustala Burmistrz Krobi. 
 
      § 9. 1. Do zadań Kierownika Jednostki naleŜy w szczególności:  
1) reprezentowanie Jednostki na zewnątrz;  
2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Jednostki; 
3) opracowywanie planów działania Jednostki i przedkładanie sprawozdań                 z ich wykonania; 
4) przekazywanie Burmistrzowi Krobi  informacji na temat sytuacji finansowej         i bieŜącej działalności Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej; 
5) wydawanie wewnętrznych zarządzeń. 
     2. W stosunkach z innymi podmiotami Kierownik działa na podstawie  
pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Krobi. 
     3. Kierownik w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa  pracy wobec pracowników Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 
      § 10 . Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej określają odrębne przepisy. 
 
Rozdział III. Postanowienia końcowe 
 
      § 11. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej Krobi. 

 


