UCHWAŁA NR XVIII/426/2016
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 446) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013
r., poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Uchwalić Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w brzmieniu, jak w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/426/2016
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Siedzibą i obszarem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, zwanego dalej
„Ośrodkiem”, jest Gmina Mikołów, zwana dalej „Gminą”.
§ 2. Ośrodek jest samorządową jednostką budżetową działającą na podstawie:
1) ustawy o pomocy społecznej,
2) ustawy o świadczeniach rodzinnych,
3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
4) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy,
5) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
6) ustawy o systemie oświaty,
7) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
8) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
9) ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
10) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
11) innych aktów prawnych,
12) niniejszego Statutu.
Rozdział 2.
Przedmiot działalności
§ 3. 1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest prowadzenie działań zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach, do integracji tych osób
ze środowiskiem, a także w miarę możliwości do ich życiowego usamodzielnienia.
2. Działania Ośrodka obejmują między innymi zadania z zakresu:
1) pomocy społecznej,
2) świadczeń rodzinnych,
3) świadczeń alimentacyjnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
4) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
5) pomocy materialnej, o charakterze socjalnym, dla uczniów,
6) wspierania rodziny, m.in. w ramach prowadzonej przez Ośrodek Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy
Opiekuńczo-Specjalistycznej,
7) świadczeń wychowawczych.
Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna
§ 4. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który:
1) zarządza Ośrodkiem i ustala jego organizację wewnętrzną,
2) reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,
3) sprawuje nadzór nad mieniem Ośrodka,
4) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych przepisami
prawa obowiązków w zakresie kontroli finansowej,
5) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.
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§ 5. Szczegółowe zasady i tryb działania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez
Kierownika Ośrodka po konsultacji z Burmistrzem Mikołowa.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie
§ 6. Ośrodek jako jednostka budżetowa, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Mikołowa,
a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Mikołowa.
§ 7. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Mikołowa na podstawie corocznie
ustalonego planu finansowego, zgodnie z uchwałą budżetową Mikołowa, z zachowaniem obowiązujących
przepisów.
§ 8. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.
§ 9. Ośrodek dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym.
§ 10. Mienie Ośrodka stanowią ruchome środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne potrzebne
do realizacji jego zadań statutowych.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 11. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.
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