STATUT
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Ryn, zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną
utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
2. Ośrodek działa na podstawie ustaw, a w szczególności:
1) ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz. 728),
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535),
4) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003r. Nr 122,
poz. 1143 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.),
7) innych przepisów prawnych nakładających wykonanie zadań na ośrodek pomocy społecznej a także na podstawie
niniejszego statutu.
§ 2. 1. Ośrodek działa na terenie Miasta i Gminy Ryn, a jego siedziba mieści się w Rynie ul. Świerczewskiego 2.
2. Ośrodek może współpracować z instytucjami organizacjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej także
poza obszarem gminy.
3. Ośrodek jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Ryn i nie posiada osobowości prawnej.
4. Ośrodek używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
5. Ośrodek może używać nazwy skróconej „M-GOPS w Rynie”.
6. Ośrodek realizuje :
1) zadania własne Gminy oraz zadania własne o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej,
2) zadania pomocy społecznej zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej,
3) inne, zlecone przez Radę Miejską lub Burmistrza Miasta i Gminy.
Rozdział II
Cele i zadania Ośrodka
§ 3.1. Do zakresu działania Ośrodka należy prowadzenie spraw wynikających z:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593),
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122 poz. 1143 z póżn. zm.),
4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2003 r. Nr 96 poz.
873),
6) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 591 § 4 ust. 1, § 7 i 8 z późn. zm.
7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1378,
Dz.U. z 2008 r. Nr 134 poz. 850),innych obowiązujących aktów prawnych nakładających wykonanie zadań na
ośrodki pomocy społecznej.
2. Zadania pomocy społecznej polegają 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 z pomocy społecznej,
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
7) realizacji projektów społecznych finansowanych z różnych źródeł w celu pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych i rzeczowych celem zwiększenia zakresu świadczeń udzielanych przez Ośrodek oraz rozszerzanie
pracy socjalnej,
8) uczestniczeniu w przygotowaniu i realizacji miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej.
§ 4 . Realizacja zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej finansowana jest z budżetu miasta, natomiast
zadań zleconych z budżetu Wojewody.
§ 5. Ośrodek wykonując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw kieruje sie uchwałami Rady
Miejskiej w Rynie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
§ 6. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, Miejsko-Gminną

Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami i
związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi na zasadach
określonych w ustawie o pomocy społecznej i odrębnych przepisach.
§ 7. Ośrodek organizuje i prowadzi Kluby Integracji Społecznej.
Rozdział III
Gospodarka finansowa i mienie
§ 8.1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan zatwierdzony przez Radę Miejską w budżecie Miasta i
Gminy.
2. Ośrodek pokrywa wydatki bezpośrednio ze swojego budżetu będącego częścią składową budżetu Miasta i Gminy.
3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Ośrodek jako jednostka organizacyjna gminy jest finansowana ze środków własnych Gminy i środków administracji
rządowej na zadania zlecone.
§ 9. 1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe oraz wyposażenie zakupione przez ośrodek, bądź przekazane nieodpłatnie
dla prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Kierownik Ośrodka gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
Rozdział IV
Organizacja i zarządzanie
§ 10. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik.
§ 11.Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, który jest jego
zwierzchnikiem służbowym.
§ 12. Burmistrz Miasta i Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji
administracyjnych indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.
§ 13. Na wniosek Kierownika, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn udziela upoważnienia do wydawania decyzji
administracyjnych innemu pracownikowi, podczas jego nieobecności.
§ 14. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz dokonywania
czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mającym na celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec
wszystkich władz, organów, instytucji, banków oraz przedsiębiorstw, w tym również do postępowania i prowadzenia spraw
przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy.
§ 15. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia
potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 16. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), a w stosunku do pracowników socjalnych również Dział III
Rozdział 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz. 728).
§ 17. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz prawa i obowiązki pracowników związane z procesem pracy
pracowników Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka, zatwierdzony zarządzeniem
Burmistrza Miasta i Gminy.
Rozdział V
Nadzór i kontrola
§ 18. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.
§ 19. W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje
Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 20. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 21.Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej w Rynie nadającej niniejszy statut.

