
 

Uchwała Nr XXII/123/2005 

Rady Miejskiej w Skórczu 

z dnia 17 marca 2005 r. 

 
 

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu. 
 

 Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 18 w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 
lit. h i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 
 

Uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
 

Traci moc obowiązującą statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu stanowiący 
załącznik do uchwały Nr XV/80/2000 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 czerwca 2000 r.  
 

§ 3 
 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 4 
 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
                Tadeusz Włodarczyk 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Załącznik 
do uchwały Nr XXII/123/2005 
Rady Miejskiej w Skórczu 
z dnia 17 marca 2005 r. 
 
 
 

STATUT 
MIEJSKIEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKÓRCZU 

 
Rozdział I 

 
Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu, zwany dalej Ośrodkiem jest budŜetową jednostką   
organizacyjną  Gminy  Skórcz,   utworzoną   przez Radę  Miejską  w Skórczu uchwałą Nr V/29/92 
z dnia 15 maja 1992 r. 
 

§ 2 
 

Siedzibą Ośrodka jest miasto Skórcz. 
 

§ 3 
 

Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta Skórcz. 
 

§ 4 
 

BieŜący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta. 
 
 
 

Rozdział II 
 

Zakres działania 
 

§ 5 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŜliwia im Ŝycie w warunkach odpowiadających godności 
człowieka. UmoŜliwia osobom i rodzinom przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których 
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości. 
 
 

 
 



 
§ 6 

 
Pomoc społeczna polega w szczególności na: 
       1)  przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 
       2)  pracy socjalnej, 
       3)  prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
       4)  analizie  i  ocenie  zjawisk  rodzących  zapotrzebowanie  na   świadczenia   pomocy 
            społecznej, 
       5)  realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 
       6)  rozwijaniu nowych form pomocy społecznej  i samopomocy  w  ramach  zidentyfikowanych 
            potrzeb. 
 

§ 7 
 

1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, do których 
naleŜy między innymi: 
        -  opracowanie   i  realizacja   gminnej  strategii   rozwiązywania  problemów  społecznych  ze 
            szczególnym  uwzględnieniem  programów  pomocy  społecznej, profilaktyki i  rozwiązania 
            problemów   alkoholowych  i  innych,  których  celem  jest  integracja osób i  rodzin  z  grup 
            szczególnego ryzyka; 
        -  sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; 
        -  udzielanie   schronienia,   zapewnienie   posiłku  oraz  niezbędnego   ubrania  osobom   tego 
            pozbawionym; 
        -  przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 
        -  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 
        -  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 
           zdarzenia losowego; 
        -  przyznawanie   i   wypłacanie  zasiłków  celowych  na  pokrycie  wydatków  na  świadczenia  
           zdrowotne  osobom  bezdomnym  oraz innym  osobom nie  mającym dochodu  i  moŜliwości 
           uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 
           Funduszu Zdrowia; 
        -  przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 
        -  opłacanie   składek   na  ubezpieczenia   emerytalne   i  rentowe   za osobę, która rezygnuje z  
           zatrudnienia  w związku  z koniecznością  sprawowania  bezpośredniej,  osobistej opieki nad 
          długotrwale lub cięŜko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, 
           ojcem lub rodzeństwem; 
        -  praca socjalna; 
        -  organizowanie  i   świadczenie  usług  opiekuńczych,  w  tym  specjalistycznych,  w  miejscu 
           zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami 
           psychicznymi; 
        -  prowadzenie i  zapewnienie  miejsca w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  wsparcia 
           dziennego lub mieszkaniach chronionych; 
        -  tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 
        -  doŜywianie dzieci; 
        -  sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 
        -  kierowanie do  domu  pomocy  społecznej,  ponoszenie  odpłatności  za   pobyt   mieszkańca  
           gminy w tym domu; 
        -  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej  właściwemu  wojewodzie,  równieŜ 
           w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;       



        -  utworzenie i utrzymywanie ośrodka  pomocy  społecznej,  w  tym  zapewnienia  środków  na 
           wynagrodzenia pracowników; 
        -  przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 
        -  przyznawanie i  wypłacanie  pomocy  na  ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 
           poŜyczek oraz pomocy w naturze; 
        -  prowadzenie i zapewnienie miejsc w  domach  pomocy  społecznej  i  ośrodkach  wsparcia  o  
           zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 
        -  podejmowanie  innych  zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej  wynikających   z   rozeznania 
           potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 
 
 
2. Ośrodek realizuje  zadania zlecone gminie wynikające z ustawy o pomocy społecznej, do których 
    w szczególności naleŜą: 
        -  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
        -  opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne  określonych  w  przepisach  o  powszechnym 
           ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 
        -  organizowanie i  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
           osób z zaburzeniami psychicznymi, 
        -  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych  na  pokrycie wydatków związanych z klęską 
           Ŝywiołową lub ekologiczną,  
        -  prowadzenie i  rozwój  infrastruktury  środowiskowych  domów  samopomocy   dla   osób  z 
           zaburzeniami psychicznymi, 
        -  realizacja zadań wynikających z  rządowych  programów  pomocy  społecznej  mających  na 
           celu ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i  grup  społecznych  oraz rozwój specjalistycznego 
           wsparcia. 
 
 
3. Ośrodek realizuje  równieŜ  zadania  wynikające  z  innych  ustaw   mających   na   celu   ochronę 
    poziomu Ŝycia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków a w szczególności: 
        -  przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, 
        -  opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne za osoby uprawnione, 
        -  rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, 
        -  podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, 
        -  przyznawanie dla kombatantów i osób represjonowanych pomocy pienięŜnej z Państwowego 
           Funduszu Kombatantów, 
        -  analiza sytuacji  Ŝyciowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym 
           zakresie inicjatyw.  
 
 
4. Ośrodek ponadto realizuje inne zadania określone uchwałami Rady Miejskiej w Skórczu 
 

§ 8 
 

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje, na zasadzie 
partnerstwa, z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami, 
związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 
 
 

 
 



 
Rozdział III 

Organizacja Ośrodka 
 

§ 9 
 

1. W skład Ośrodka wchodzą: 
        -  Kierownik Ośrodka 
        -  Pracownik Socjalny 
        -  Stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych 
        -  W przypadku zwiększenia zadań wynikających z potrzeb mieszkańców moŜe być utworzone 
           dodatkowo inne stanowisko pracy 
 
2. Kierownik Ośrodka ustala zakres zadań pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. 
 

§ 10 
 

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Burmistrz  Miasta  Skórcz udziela Kierownikowi  Ośrodka upowaŜnienia  do wydawania  decyzji 
    administracyjnych  w  indywidualnych  sprawach  z  zakresu  pomocy  społecznej oraz świadczeń 
    rodzinnych naleŜących do właściwości Gminy. 
3. Kierownika Ośrodka zatrudnia Burmistrz Miasta Skórcz. 
4. Kierownik   Ośrodka  odpowiada  przed  Burmistrzem  za  właściwą  realizację  przypisanych mu  
    zadań   oraz   za   prawidłowe   wykorzystanie   powierzonych  Ośrodkowi   środków  finansowo- 
    rzeczowych. 
5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka  oraz 
    przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.   
 

§ 11 
 

1. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka naleŜy w szczególności: 
     -  zapewnienie    właściwej    organizacji   pracy   Ośrodka,   dokonywanie  podziału   zadań   dla 
        poszczególnych stanowisk pracy, 
     -  podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych dotyczących pracowników Ośrodka, 
     -  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń 
         rodzinnych w zakresie upowaŜnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Skórcz, 
     -  podejmowanie    innych    koniecznych    decyzji   w   sprawach   dotyczących    merytorycznej 
        działalności Ośrodka. 
2. Kierownik   Ośrodka   uprawniony   jest   do   dokonywania   czynności   prawnych  w  granicach 
    Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza. 
 
 
 
               
  
 
 
 
 
 



 
 

Rozdział IV 
Gospodarka majątkowa i finansowa Ośrodka 

 
§ 12 

 
Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i naleŜyte 
wykorzystanie. 
 

§ 13 
 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 26  listopada 
    1998 r. o finansach publicznych dla jednostek budŜetowych. 
2. Źródłem finansowania działalności Ośrodka jest budŜet Państwa i budŜet Gminy. 
3. Kierownik Ośrodka składa corocznie plan finansowy Ośrodka w formie i terminach określonych 
    uchwałą Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budŜetu oraz rodzaju i szczegółowości 
    materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi. 
 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 14 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają następujące przepisy: 
        -  ustawa  z  dnia 12  marca  2004 r.  o pomocy  społecznej  (Dz. U. z  2004 r.  Nr 64,  poz. 593 
           późn. zm.), 
        -  ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 
           2255 z późn. zm.),   
        -  ustawa   z dnia  26  listopada 1998 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z  2003 r.  Nr 15, poz. 
           148  z późn. zm.), 
        -  ustawa  z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
           z późn. zm.), 
        -  ustawa  z dnia  22 marca 1990 r. o  pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
           poz. 1593 z późn. zm.), 
        -  ustawa  z  dnia  24  stycznia  1991  r.  o  kombatantach  oraz  niektórych  osobach   będących  
           Ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 371 z późn. 
           zm.), 
        -  inne przepisy dotyczące pomocy społecznej. 
 

§ 15 
 

Zmiany treści statutu mogą być dokonywane na wniosek Kierownika Ośrodka lub Burmistrza 
Miasta w drodze uchwały Rady Miejskiej. 
 

 
 
 
 



 
 

Miejski O środek Pomocy Społecznej w Skórczu realizuje: 
 
1. Zadania z zakresu pomocy społecznej: 
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń  ( zasiłki  
   stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne celowe ) 
- praca socjalna ( w tym pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, poradnictwo ) 
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych  
- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, 
-doŜywianie dzieci w szkołach, 
- sprawienie pogrzebu. 
- organizowanie zbiórek rzeczy uŜywanych, 
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Starogardzie Gd w zakresie aktywizacji zawodowej  
  osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd. 
  
 Do uzyskania pomocy finansowej niezbędne są zaświadczenia o osiągniętych dochodach 
netto za miesiąc poprzedzający złoŜenie wniosku.  MOPS nie pobiera opłat od złoŜonych 
wniosków. Wnioski o pomoc składa się pisemnie ( w formie opisu swojej sytuacji rodzinnej i 
socjalno-bytowej ) Podania o pomoc są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niŜ miesiąc od 
złoŜenia wniosku. Do uzyskania pomocy w formie pracy socjalnej nie są wymagane Ŝadne 
dokumenty 
 
 
1. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych: 
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:  
  urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  
  samotnego wychowywania dziecka , wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia  
  i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcie przez dziecko  
  nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do  
  zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania . 
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń  
  pielęgnacyjnych 
- przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych. 
 
W celu uzyskania świadczeń rodzinnych naleŜy złoŜyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami 
tj. odpowiednio zaświadczenie o dochodach za 2005r wydane przez Urząd Skarbowy, akty 
urodzenia dzieci, dowód  osobisty, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, orzeczenie o 
niepełnosprawności i inne dokumenty w zaleŜności od świadczenia. Wnioski o świadczenia 
rodzinne  dostępne są w siedzibie MOPS. Wnioski złoŜone do dnia 10 –tego danego miesiąca wraz 
z kompletem dokumentów świadczenia wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca. Wnioski złoŜone 
po 10-tym dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do 
ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złoŜono wniosek. 
  
 
 
 
 
 


