
UCHWAŁA NR XXIX/303/13
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. 

Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Puławy 
uchwala co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się ogłosić tekst jednolity Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. 

§ 2. 

Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Puławy, które stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Puławy 

Zbigniew Śliwiński
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/303/13 

Rady Miasta Puławy 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

Obwieszczenie 
Rady Miasta Puławy 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. 

Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego  obwieszczenia jednolity tekst Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Puławach uchwalonego Uchwałą Nr LVI/523/10 Rady Miasta Puławy z dnia 28 października 2010 r. 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XVII/188/12 z dnia 26 stycznia 2012r. 
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Załącznik  do Obwieszczenia 

Rady Miasta Puławy 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.9, lit.h, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.  1591 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XVI/50/90 
Miejskiej Rady Narodowej z dnia 12 marca 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Puławach, Rada Miasta Puławy uchwala co następuje: 

DZIAŁ I.
Postanowienia Ogólne 

§ 1. 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną 
gminy Miasto Puławy, utworzoną przez organ stanowiący gminy Miasto Puławy dla realizacji zadań z zakresu 
pomocy społecznej na terenie miasta Puławy. 

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Puławy. 

3. Terenem działania Ośrodka jest miasto Puławy. 

§ 2. 

Podstawą prawną funkcjonowania Ośrodka są: 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) 

3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458), 

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych 
pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 198 
z późn.zm.) 

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 143, poz. 225 z późn. 
zm.), 

8. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 
1585 z późn. zm.), 

9. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póżn. 
zm.), 

10. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, 
poz.7 z późn. zm.) 

11. Uchwała nr XVI/50/90 Miejskiej Rady Narodowej w Puławach z dnia 12 maja 1990r. w sprawie 
utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, 

12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 
z późn. zm)1) 
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DZIAŁ II.
Cel i zadania 

§ 3. 

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie mieszkańcom Puław przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

§ 4. 

Ośrodek realizuje zadania określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym prawa miejscowego, a w 
szczególności: 

1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowych, 

2. przyznawanie pomocy w formie rzeczowej, instytucjonalnej i usług, 

3. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku 
z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem 
rodziny, 

4. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, 

5. przyznawanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

6. prowadzenie pracy socjalnej, 

7. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

8. realizacja programów i projektów odpowiadających na potrzeby społeczne w mieście Puławy, 

9. inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mające na celu ochronę poziomu 
życia osób i rodzin, 

10. udzielanie pomocy i wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 
wychowawczych2) 

DZIAŁ III.
Gospodarka finansowa 

§ 5. 

1. Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący środki zaplanowane 
w budżecie miasta Puławy. 

3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych dla jednostek budżetowych. 

DZIAŁ IV.
Organizacja i zarządzanie 

§ 6. 

1. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz, działając jednoosobowo zgodnie z zakresem 
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Puławy. 

2. Zatrudnienie dyrektora poprzedzone jest postępowaniem konkursowym. 

3. Stosunek pracy z dyrektorem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Puławy. 

§ 7. 

Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia 
potrzeby w zakresie pomocy społecznej w mieście Puławy. 
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§ 8. 

1. Szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania Ośrodka z uwzględnieniem wewnętrznej struktury 
organizacyjnej określa regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. Regulamin organizacyjny zatwierdza Prezydent Miasta Puławy na wniosek dyrektora Ośrodka. 

3. Przekształcenie Ośrodka przekraczające zakres zwykłego zarządu lub likwidacja Ośrodka wymaga podjęcia 
stosownej uchwały Rady Miasta Puławy. 

§ 9. 

1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Puławy 

2. Prezydent Miasta dokonuje okresowych kontroli merytorycznej oraz finansowej działalności Ośrodka. 

§ 10. 

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, przepisy 
kodeksu pracy oraz Regulamin pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 11. 

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin ustalający zasady wynagradzania 
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. 

DZIAŁ V.
Mienie Ośrodka 

§ 12. 

1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe oraz wyposażenie zakupione, bądź przekazane nieodpłatnie na 
potrzeby realizacji zadań. 

2. Likwidacja lub zbycie środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł wymaga zgody Prezydenta Miasta.3) 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 Uchwały Nr XVII/188/12 Rady Miasta Puławy dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr LVI/523/10 Rady Miasta Puławy dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. 

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 Uchwały Nr XVII/188/12 Rady Miasta Puławy dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr LVI/523/10 Rady Miasta Puławy dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. 

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 Uchwały Nr XVII/188/12 Rady Miasta Puławy dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr LVI/523/10 Rady Miasta Puławy dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. 
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