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UCHWAŁA NR X/82/15 Rady Gminy Mrągowo z dnia 27
sierpnia 2015 r. sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mrągowie.
UCHWAŁA NR X/82/15
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z
2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej ( t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) Rady Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mrągowie w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc następujące uchwały:
1) uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy Mrągowo z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
2) uchwała Nr XXIV/190/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zmian w
statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
3) uchwała Nr XXV/213/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
4) uchwała Nr XI/115/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
5) uchwała Nr XXX/310/13 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
6) uchwała Nr XXXII/338/13 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

1/5

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Sławomir Olender

Załącznik do Uchwały
Nr X/82/15
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MRĄGOWIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem , utworzony został na
podstawie Uchwały Nr VIII/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Mrągowie z dnia 27 lutego 1990 roku
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie i
Zarządzenia nr 3/90 Naczelnika Gminy Mrągowo z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.
§ 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności :
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ).
3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t. j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.
zm. ) .
4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm. ).
5. innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy społecznej i działalności Ośrodka oraz niniejszego
statutu.
§ 3.1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie jest jednostką organizacyjną Gminy
Mrągowo, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Mrągowo.
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3. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy Mrągowo.
Rozdział II
Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
§ 4.1. Ośrodek prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej
Gminy Mrągowo mające na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych , których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia
, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz
umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie tym
sytuacjom oraz podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem.
2. Ponadto Ośrodek realizuje zadania Gminy Mrągowo w zakresie:
1. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3. przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
4. przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
5. prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w zakresie objętym ustawą z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
6. przyznawania i wypłacania dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne;
7. prowadzenia działań związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi;
8. prowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny;
9. obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
10. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie;
11. obsługi administracyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego.
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3. Ośrodek realizuje zadania, o których mowa w ust.1 i 2 będące zadaniami własnymi gminy, zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami lub zadania wykonywane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej .
4. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Ośrodek, w tym strukturę organizacyjną Ośrodka
określa regulamin organizacyjny Ośrodka, zatwierdzony przez Wójta Gminy Mrągowo.
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
§ 5.1.Działalnością Ośrodka kieruje dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
2.Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Mrągowo.
3.Dyrektor Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Mrągowo,
które określają jego uprawnienia i kompetencje.
4.Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne dla realizacji zadań statutowych i ustawowych
Ośrodka na podstawie upoważnień udzielanych przez Wójta Gminy Mrągowo.
5.Na wniosek Dyrektora Ośrodka, Wójt Gminy Mrągowo może upoważnić inne osoby do wydawania
decyzji administracyjnych.
6.Dyrektor Ośrodka składa Radzie Gminy Mrągowo coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
7. W czasie nieobecności Dyrektora Ośrodka, jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez Dyrektora
pracownik w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora.
§ 6. Ogólny nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych Gminy
sprawuje Wójt Gminy Mrągowo.
§ 7. W sprawach zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością
Ośrodka sprawuje Wojewoda Warmińsko - Mazurski.
Rozdział IV
Zasady Działania Ośrodka
§ 8.1 Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i
wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2.Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza
regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
3.Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności
ustalonych przez Dyrektora Ośrodka lub kierowników działów.
Rozdział V
Działalność finansowa
§ 9. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych
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w ustawie o finansach publicznych.
§ 10.1.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków
zatwierdzony przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy Mrągowo.
2.Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Mrągowo, a pobrane dochody
odprowadza na rachunek tego budżetu.
3.Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy sprawuje Wójt Gminy Mrągowo.
4.Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem z należytą starannością, zapewnia jego ochronę i
właściwe wykorzystanie.
Rozdział VI
System kontroli wewnętrznej
§ 11.1.Kontrola wewnętrzna Ośrodka sprawowana jest z urzędu przez Dyrektora, jak również innych
pracowników zobowiązanych do jej wykonywania w zakresie powierzonych im obowiązków.
2.Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za zorganizowanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte
wykorzystanie wyników kontroli.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 12. Dotychczas obowiązujące wewnętrzne akty prawne stosuje się odpowiednio w zakresie
wynikającym z treści niniejszego statutu.
§ 13.1. Statut niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
2. Zmiana postanowień statutu następuje w trybie określonym w ust. 1.
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