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S T A T U T 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży 
 

§ 1 
 

Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży, zwany dalej „statutem” określa: 

 

I. Postanowienia ogólne. 

II. Przedmiot i zadania Ośrodka. 

III. Strukturę organizacyjną. 

IV. Postanowienia końcowe. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 2 
 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na 

podstawie: 

 

1)  Uchwały Nr XII/49/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Iłży z dnia 24 kwietnia 1990 r. w 

sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży 

2)  Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.182 z  późn. 

zm.); 

3)  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 

1456   z późn. zm.); 

4 ) Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U.         

z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.); 

5)  Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z 

późn. zm.); 

6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885               

z późn. zm); 

7)  Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.); 

8)  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.           

z 2013 r. poz.135 z późn. zm.); 

9)  Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm). 

10)  Niniejszego Statutu. 

 

§ 3 
 

1. Ośrodek jest gminną  jednostką budżetową w rozumieniu art 11 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych. 

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Iłża. 



§ 4 
 

Siedziba Ośrodka mieści się w Iłży przy ul. Rynek 11. 

 

§ 5 
 

Obszarem działania Ośrodka jest teren gminy Iłża. 

§ 6 
 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy 

społecznej. 

Rozdział II 

Przedmiot i  zadania Ośrodka 
 

§ 7 
 

Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu: 

1)  pomocy społecznej, 

2)  świadczeń rodzinnych, 

3) funduszu alimentacyjnego, 

4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 

§ 8 
 

Celem zapewnienia prawidłowego działania Ośrodka Burmistrz Iłży zabezpiecza na jego rzecz: 

 

1) lokal, 

2) obsługę kasową, 

3) obsługę prawną. 

 

§ 9 
 

1. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy: 

1) Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, 

2)  Zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób znajdujących się w trudnych   

sytuacjach w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej w szczególności 

poprzez: 

a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz inny przepisami;    

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi 

ustawami; 

3) Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 

4) Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych rodzin; 

5) Praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobą i rodzinom 

we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie 

warunków sprzyjających temu celowi; 

6) Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich 

zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów; 

 



7) Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury 

odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym; 

8) Projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka; 

9) Inspirowanie i podejmowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby         

i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej, 

10) Właściwa organizacja pracy dla realizacji zadań oraz nadzór w zakresie gospodarowania 

przydzielonymi środkami pod względem legalności, gospodarności i celowości. 

 

2. Ośrodek realizując zadania określone w ust. 1 kieruje się: 

1) W odniesieniu do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie - ustaleniami 

przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego; 

2) W odniesieniu do zadań własnych Gminy – ustaleniami Burmistrza Iłży 

 

3. Z wykonania zadań, o których mowa w ust. 1 Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej 

coroczne sprawozdanie oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

 

§ 10 
 

Do zadań Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych, realizowanych przez wyodrębnioną komórkę 

organizacyjną, należy ustalenie prawa i wypłacenie świadczeń rodzinnych w zakresie i na zasadach 

określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 

 

§ 11 
 

Do zadań Ośrodka w zakresie funduszu alimentacyjnego należy przyznawanie i wypłacanie 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników w tym 

prowadzenie windykacji. 

 

§ 12 
 

Do zadań Ośrodka realizowanych przez zespół do spraw asysty rodzinnej, należy prowadzenie 

spraw w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczej, szczegółowo opisanych w ustawie. 

 

 

Rozdział III 

Struktura Organizacyjna 
 

§ 13 
 

Strukturę organizacyjną oraz plan stanowisk Ośrodka określa regulamin organizacyjny 

zatwierdzony przez Burmistrza Iłży. 

 

§ 14 
 

Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Iłży. 

§ 15 

 

Burmistrz Iłży sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka oraz realizacją zadań własnych 

Gminy. 



§ 16 
 

W zakresie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a należących do właściwości gminy 

prowadzi postępowanie oraz wydaje decyzje administracyjne Dyrektor działający na podstawie 

pisemnego upoważnienia Burmistrza Iłży lub inny upoważniony przez Burmistrza Iłży pracownik 

na wniosek Dyrektora Ośrodka. Upoważnienie będzie dotyczyć indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej. 

 

§ 17 
 

W zakresie zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Dyrektor 

lub inna osoba wskazana przez Dyrektora działające na podstawie pisemnego upoważnienia przez 

Burmistrza Iłży prowadzą postępowanie administracyjne w tych sprawach i wydają decyzje 

administracyjne, oraz przekazują do biura informacji gospodarczej, informacje o zobowiązaniu albo 

zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego na zasadach określonych w ustawie o udostępnianiu 

informacji gospodarczych. 

 

§ 18 
 

W zakresie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, Dyrektor lub inna osoba 

wskazana przez Dyrektora działające na podstawie pisemnego upoważnienia przez Burmistrza Iłży, 

prowadzą postępowanie administracyjne w tych sprawach oraz wydają decyzje administracyjne. 

 

 

§ 19 
 

Na podstawie odrębnych przepisów Ośrodek realizuje zadania z zakresu środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

§ 20 
 

Wojewoda Mazowiecki sprawuje kontrolę i nadzór na realizacją zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej. 

 

 

§ 21 
 

1. Zadania pomocy społecznej Dyrektor realizuje przy pomocy pracowników socjalnych 

zatrudnionych w Ośrodku proporcjonalnie do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik 

socjalny na dwa tysiące mieszkańców nie mniej jednak niż trzech pracowników oraz innych 

pracowników lub zleceniobiorców. 

 

2. Dyrektor nadzoruje całość prowadzonych zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację przed 

Burmistrzem, Radą Miejską i Wojewodą Mazowieckim. 

3. Zadania z zakresu wspierania rodziny Dyrektor realizuje przy pomocy dodatkowo zatrudnionych 

specjalistów stanowiących zespół ds. asysty rodziny (prawnik, psycholog, mediator, asystent 

rodziny, specjalista ds. uzależnień). 

 

 

 



Rozdział IV 

Gospodarka finansowa ośrodka 
 

§ 22 
 

1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy, zgodnie 

z zasadami określonymi w: 

1) ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885          

z późn. zm.), 

2)  ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2013 r. Nr 152, poz. 330 z 

późn. zm). 

 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków określony uchwałą 

budżetową Rady Miejskiej w Iłży. 

 

3. Na wykonywanie zadań Ośrodek otrzymuje środki: 

1)  z budżetu Gminy, 

2)  z dotacji celowej z budżetu Państwa. 

§ 23 
 

Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

§ 24 
 

W imieniu Ośrodka w zakresie praw i obowiązków majątkowych Dyrektor działa jednoosobowo na 

podstawie pełnomocnictwa Burmistrza. 

 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 
 

§ 25 
 

1. Odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień statutu ponosi Dyrektor. 

2. Dyrektor jest zobowiązany przedkładać Burmistrzowi Iłży projekty uzasadnionych zmian   

postanowień statutu. 

3. Zmiana statutu następuje w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

 

§ 26 
 

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 


