
UCHWALA NR XXXVl/179/2017 
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ 

z dnia 30 marca 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948 i 2174) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Załącznik do uchwały Nr XXIX/179/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 
2009 roku w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą, będący Statutem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXXV/176/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2017 r. 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/179/2017 

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą 

z dnia 30 marca 2017 r. 

STATUT 
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą, zwany dalej „MGOPS" albo ,, 

Ośrodkiem", jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą działającą w formie jednostki 
budżetowej. 

§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przy ulicy 

Szkolnej 1 w Dobrzyniu nad Wisłą, a terenem jego działania jest obszar Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

§ 3. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zadań zleconych z zakresu pomocy 

społecznej oraz realizacja innych zadań nałożonych przepisami prawa na Ośrodek. 

§ 4. Niniejszy Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą, zwany 

dalej Statutem, określa w szczególności: 

1) cele i zadania Ośrodka; 

2) zasady zarządzania Ośrodkiem, 

3) zasady gospodarki finansowej Ośrodka; 

4) podmioty sprawujące kontrolę i nadzór nad Ośrodkiem. 

Rozdział 2. 
Cele i zadania 

§ 5. Ośrodek realizuje zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948); 

2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 

2260orazz2017r.poz.191); 

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583 i 2174); 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250); 

6) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 487); 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224,437, 1948 i 2003); 

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390); 

9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2016 r. 

poz. 575, 1583 i 1860); 

10) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 

960 i 1245); 

11) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. 

poz.645,691,868, 1265, 1579, 1860, 1940, 1948, 1984,2138i2260). /l/)Z;, 
§ 6. Przedmiotem działalności Ośrodka jest w szczególności: I f -
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l) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia 

im życia w warunkach odpowiadających godności człowiek; 

2) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem; 

3) prowadzenie działań prewencyjnych zapobiegających powstawaniu patologii społecznych; 

§ 7. I. Do zadań działalności podstawowej Ośrodka należy: 

I) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów 

społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie 

Miasta i Dobrzyń nad Wisłą; 

2) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych; 

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej; 

4) prowadzenie doradztwa dla klientów Ośrodka w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb socjalnych 

(praca socjalna); 

5) aktywizacja środowiska lokalnego w niesieniu pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym; 

6) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną; 

7) organizowanie zasad i form wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych; 

8) realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

9) obsługa zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opracowanie 

i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie; 

I O) udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 

11) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej. 

2. Ośrodek przy wykonywaniu zadań współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 

kościołami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi jednostkami w celu realizacji zadań określonych 

statutem. 

3. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do 

organów określonych odrębnymi przepisami. 

4. Ośrodek może realizować projekty systemowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub 

innych programów, które mają na celu pomoc mieszkańcom gminy. 

Rozdział 3. 
Zarządzanie ośrodkiem 

§ 8. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

§ 9. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka nadany 

przez Kierownika. 

§ 10. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz przepisy ustawy 

o pomocy społecznej, a także inne ustawy szczegółowe w tym zakresie. 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowana 

§ 11. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i nadzoruje 

wykorzystywanie. 

§ 12. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i w ustawie z dnia 29 września 1994t/(.h--

o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, 2025 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245). C f . 
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2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym, 

zawarty w budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

3. Plan finansowy opracowuje Kierownik Ośrodka w oparciu o ustalone w budżecie kwoty dochodów 

i wydatków i przedstawia do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

§ 13. Ośrodek może gromadzić środki finansowe na rachunku dochodów własnych i dokonywać z nich 

wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 14. 1. Działalność Ośrodka w zakresie realizacji zadań własnych jest finansowana ze środków własnych 

Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

2. Działalność Ośrodka w zakresie zadań zleconych jest finansowana ze środków budżetu państwa. 

§ 15. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 16. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka prowadzi Zespół Obsługi Szkół, ul. Szkolna I, 

87-610 Dobrzyń nad Wisłą. 

Rozdział 5. 
Nadzór i kontrola nad Ośrodkiem 

§ 17. 1. Organy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością Ośrodka 

w sposób i w trybie określonym w ustawach. 

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie określonym 

w przepisach prawa. 

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

§ 18. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dobrzyniu nad Wisłą. 

Zmiana Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika z konieczności dostosowania 
przedmiotu działalności i organizacji wewnętrznej Ośrodka do zadań wynikających z przepisów prawa. 
W związku z Uchwałą Nr XXXIl/160/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28-ll-2016r. 
w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej , od dnia 1 stycznia 2017 r. obsługę finansowo-księgową na 
rzecz Ośrodka prowadzi Zespół Obsługi Szkół. 
Opracowanie zmian w Statucie związane jest również z koniecznością ujednolicenia oraz uporządkowania 
prawnego zapisów Statutu. Celem zmian w Statucie jest odzwierciedlenie faktycznie wykonywanych zadań 
przez MGOPS w Dobrzyniu nad Wisłą. 
Uchwałą Nr XXXV/176/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27-02-2017r. przyjęto zmianę 
Statutu MGOPS Dobrzyń nad Wisłą, jednak błędnie skierowano uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,uchwała winna podlegać ogłoszeniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 
Biorąc powyższe pod uwagę, dla prawidłowej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
w Dobrzyniu nad Wisłą , zasadne jest wprowadzenie Statutu i przyjęcie Uchwały w pwwanym 

brzmieniu. t f (.; 
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