
 

 

UCHWAŁA NR XX/116/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY 

z dnia 24 października 2019 r. 

w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571), 

art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Łęczycy uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc: 

1) uchwała nr XXXI/212/13 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy (Dz. U. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 3825); 

2) uchwała nr XLIII/298/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 31 lipca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Łęczycy (Dz. U. Woj. Łódz. z 2014 r. 

poz. 3207); 

3) uchwała nr XXXII/182/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 8 lipca 2016 r.  o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Łęczycy (Dz. U. Woj. Łódz. z 2016 r. 

poz. 3532); 

4) uchwała nr XLVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany 

uchwały XXXI/212/13 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy (Dz. U. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 2335). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyca. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Andrzej Domagała 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 listopada 2019 r.

Poz. 6007



Załącznik do uchwały Nr XX/116/2019 

Rady Miejskiej w Łęczycy 

z dnia 24 października 2019 r. 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY 

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy, zwany dalej „Ośrodkiem” utworzony został na 

podstawie Uchwały Nr 30/V/92 Rady Miasta Łęczycy z dnia 22 czerwca 1992 roku w sprawie utworzenia 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy. 

§ 2. Ośrodek działa na podstawie w obowiązujących  przepisów prawa, a w szczególności: 

1) uchwały Nr 30/V/92 Rady Miasta Łęczycy z dnia 22 czerwca 1992 roku w sprawie utworzenia Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy; 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

3) ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych; 

4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego; 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

6) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

9) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy  zastępczej; 

12) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”; 

13) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

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

publicznych; 

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

16) ustawy z dnia 290 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

17) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

18) niniejszego statutu; 

19) regulaminów i zarządzeń oraz innych aktów prawnych, o ile wynikają z nich obowiązki dla Ośrodka. 

Rozdział 2 

Cele i zadania Ośrodka 

§ 3. 1.  Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy 

społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek 

bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Miejskiej w Łęczycy oraz zarządzeń 

i upoważnień Burmistrza Miasta Łęczyca.   

2. Podstawowymi celami Ośrodka są: 

1) tworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy społecznej; 

2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 

w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 
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3) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie 

im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; 

4) doprowadzanie osób i rodzin do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem; 

5) przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. 

3. Miejski Ośrodek Pomocy społecznej realizuje zadania własne Miasta Łęczyca o charakterze 

obowiązkowym  z zakresu pomocy społecznej polegające na: 

1) opracowywaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

2) sporządzaniu bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; 

3) udzielaniu schronienia, zapewnianiu posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 

4) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków okresowych i zasiłków celowych; 

5) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego; 

6) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom 

bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie 

przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

7) przyznawaniu zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 

8) opłacaniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia 

w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko 

chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 

9) pracy socjalnej; 

10) organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

11) prowadzeniu i zapewnianiu miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub 

mieszkaniach chronionych; 

12) tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

13) dożywianiu dzieci; 

14) sprawieniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

15) kierowaniu do domu pomocy społecznej i ponoszeniu odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym 

domu; 

16) pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

17) sporządzaniu sprawozdawczości oraz przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie, również w wersji 

elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego. 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne Miasta Łęczyca z zakresu pomocy 

społecznej polegające na: 

1) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków specjalnych celowych; 

2) przyznawaniu i wypłacaniu pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek, oraz 

pomocy w naturze; 

3) prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym 

oraz kierowaniu do nich osób wymagających opieki; 

4) podejmowaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb miasta, 

w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 
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5) współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji 

o wolnych miejscach pracy, upowszechnieniu informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o 

szkoleniach. 

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

w zakresie pomocy społecznej polegające na: 

1) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków stałych; 

2) opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu 

w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

3) organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi; 

4) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną; 

5) realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę 

poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania związane z aktywizacją bezrobotnych, w tym 

uczestniczy w organizacji prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych. 

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania związane z realizacją Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii 

w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. 

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania administracji rządowej zleconej miastu polegające 

na wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowaniu działań wobec dłużników 

alimentacyjnych. 

10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz jest realizatorem gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy 

zastępczej polegające na: 

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

2) wzmacnianiu roli i funkcji rodziny; 

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych; 

4) podnoszeniu świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny; 

5) udzielaniu pomocy w integracji rodziny; 

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i społecznej degradacji rodziny; 

7) dążeniu do reintegracji rodziny; 

8) współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi; 

9) prowadzeniu postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach 

decyzji; 

10) realizacji gminnych programów wspierania rodziny; 

11) tworzeniu możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

12) rozwoju systemu opieki nad dzieckiem oraz pracy z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych; 

13) ustanawianiu rodzin wspierających; 
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14) finansowaniu kosztów szkoleń oraz kosztów pomocy dla rodzin wspierających. 

12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno –techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Łęczyca. oraz opracowuje 

i realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem” jako zadanie zlecone. 

§ 4. W realizacji zadań Ośrodek współpracuje w szczególności z: 

1) organizacjami społecznymi i pozarządowymi; 

2) organami wymiaru sprawiedliwości; 

3) placówkami oświaty; 

4) domami pomocy społecznej; 

5) ośrodkami wsparcia; 

6) służbą zdrowia; 

7) kościołami i związkami wyznaniowymi; 

8) powiatowym centrum pomocy rodzinie; 

9) powiatowym urzędem pracy i innymi jednostkami. 

Rozdział 3 

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem 

§ 5. 1.  Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy mieści się w Łęczycy przy ul. 

Ozorkowskiej 8. 

2. Obszarem działania Ośrodka jest teren miasta Łęczyca. 

3. Ośrodek używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą i adresem. 

§ 6. 1.  Ośrodkiem kieruje odpowiedzialny za całokształt pracy Dyrektor, który odpowiada za realizację 

zadań statutowych i budżetowych oraz reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Łęczyca, który jednocześnie jest jego 

zwierzchnikiem służbowym i dokonuje wobec niego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. 

§ 7. 1.  Dyrektor Ośrodka realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych w Ośrodku pracowników. 

2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują: ustawa o pomocy społecznej 

i przepisy wykonawcze, ustawa o pracownikach samorządowych i przepisy wykonawcze, Kodeks pracy 

i przepisy wykonawcze, Regulamin Organizacyjny Ośrodka, Regulamin Wynagradzania Pracowników 

Ośrodka, umowy o pracę i zakresy czynności pracowników. 

3. Dyrektor Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym i wykonuje czynności  z zakresu prawa pracy wobec 

pracowników Ośrodka. 

§ 8. 1.  Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:  

1) dobór kadr i ustalenie zakresów działania poszczególnych stanowisk pracy, a także ustalanie rejonów 

działania dla pracowników socjalnych; 

2) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku; 

3) sporządzanie planów pracy i nadzór nad ich realizacją; 

4) współpraca z organami samorządu terytorialnego, Radą Miejską w Łęczycy, z Komisjami Rady; 

5) terminowe kierowanie spraw o zwrot nienależnych świadczeń do postępowania egzekucyjnego; 

6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej. 
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2. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka, Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, 

regulaminów i instrukcji. 

3. Szczegółową strukturę i organizację Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łęczycy ustalony przez Dyrektora Ośrodka. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa i mienie 

§ 9. 1.  Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową na zasadach 

określonych w ustawie o finansach publicznych.  

2. Ośrodek finansowany jest z budżetu gminy w zakresie realizacji zadań własnych gminy, w tym 

częściowo dofinansowywanych z budżetu państwa i z budżetu państwa z zakresu realizacji zadań zleconych 

gminie. 

3. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami 

rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez 

ofiarodawcę. 

4. Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, działa wydatkując przyznane dotacje 

i pozyskiwane dochody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją 

budżetową. 

6. Ośrodek prowadzi rachunkowość, zgodnie z typowym planem kont, w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa dając rzetelny obraz sytuacji finansowej. 

7. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

§ 10. 1.  Dyrektor Ośrodka opracowuje roczny plan dochodów i wydatków na zasadach określonych 

ustawą.  

2. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady 

Miejskiej w Łęczycy lub zarządzeń Burmistrza Miasta Łęczyca. 

§ 11. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Łęczycy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka 

oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.  

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 12. 1.  W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.  

2. Zmiany Statutu następują w trybie określonym dla jego uchwalenia. 
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