Projekt

UCHWAŁA Nr XLII/ /2006
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia
2006r.

w sprawie : odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 lipca 2006r. odwołuje się Pana Zdzisława Gorzelińskiego ze stanowiska
Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA Nr XLII/ /2006
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia
2006r.

w sprawie : powołania Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2006r. powołuje się …………………. na stanowisko
Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA Nr XLII/ /2006
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia
2006r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta i Gminy Pleszew

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co
następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta i Gminy Pleszew.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia
2006r.

w sprawie: statutu Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala Statut Urzędu Miasta
i Gminy w Pleszewie w brzmieniu:
§ 1. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, zwany dalej „Urzędem”, jest jednostka
budżetową.
§ 2. Siedzibą Urzędu jest miasto Pleszew.
§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Urzędu stanowią:
1) art. 20-22 ustawy o finansach publicznych,
2) art. 33 ustawy o samorządzie gminnym,
3) regulamin organizacyjny Urzędu.
§ 4. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza.
Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego
wykonywania
spoczywających na Mieście i Gminie:
1) zadań własnych, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami),
2) zadań zleconych,
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami
administracji rządowej (zadań powierzonych)
4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia
międzygminnego,
5) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia
komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym
jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym
podmiotom na podstawie umów.
§ 5. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie
o finansach publicznych.
§ 6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu ponoszą Burmistrz i w zakresie
im powierzonym – inni pracownicy Urzędu.
§ 7. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej.
§. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
Uchwała Nr

/

/

Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia
w sprawie : Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie
Na podstawie art. 238 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r., Nr 249,poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala Statut MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie w brzmieniu:
§ 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie – zwany dalej
„Ośrodkiem” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2 1. Terenem działania Ośrodka jest Miasto i Gmina Pleszew.
2. Siedzibą Ośrodka jest Pleszew.
§ 3 1.Ośrodek jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta i Gminy.
2.Ośrodek rozlicza się z budżetem Miasta i Gminy Pleszew w oparciu o plan finansowy,
określający wpływy, wydatki oraz wysokość rozliczeń z budżetem.
Źródłem finansowania działalności statutowej są środki przekazane przez
gminę
i wojewodę. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadań Ośrodka.
§ 4 1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest organizowanie i wykonywanie pomocy
społecznej na terenie Miasta i Gminy Pleszew
2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
2) prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy
Społecznej,
4) pobudzanie aktywności społecznej w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
osób i rodzin,
5) praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom ku wzmocnieniu
i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie
warunków sprzyjających temu celowi,
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
§ 5 Zadania określone w § 4 Ośrodek wykonuje w ramach 3 grup zadań, do których
należą:
1) zadania własne gminy określone w art.17 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,
2) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym określone w art. 17 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej,
3) zadania zlecone gminie określone w art.18 ust.1 pkt 1-4 i 6 ustawy o pomocy
społecznej.
§ 6 W realizacji swych zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje m.in z:
1/ Wojewodą,
2/ Powiatem,
3/ państwowymi jednostkami organizacjami,

4/ samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
5/ organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi, stowarzyszeniami
i fundacjami w zakresie pomocy społecznej,
6/ instytucjami pomocy społecznej
§ 7 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego działalność
i realizacje przypisanych Ośrodkowi zadań
2 Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) ustalanie potrzeb Miasta i Gminy w zakresie pomocy społecznej,
2) ustalanie planu działalności Ośrodka,
3) realizacja polityki kadrowej Ośrodka,
4) zarządzanie mieniem i reprezentacja Ośrodek na zewnątrz,
5) sprawowanie nadzoru nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej i pracą
pracowników Ośrodka,
6) składanie corocznego sprawozdania Radzie Miejskiej z działalności Ośrodka
oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
7) po zakończeniu każdego kwartału składanie sprawozdania Burmistrzowi Miast
i Gminy z działalności Ośrodka,
§ 8 1. Główny Księgowy Ośrodka organizuje działalność finansowo-księgową Ośrodka
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
2. Główny Księgowy odpowiada za gospodarkę finansową Ośrodka i rozliczenie
z budżetem.
3. Prawa i obowiązki Głównego Księgowego regulują odrębne przepisy.
§ 9 Szczegółową strukturę wewnętrzną zadania, zakres działania komórek oraz zasady
funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej określa Dyrektor w Regulaminie
organizacyjnym.
§ 10 Zmiany postanowień Statutu wymagają formy przyjętej dla jego nadania.
§ 11 Traci moc Uchwała Nr XXVII/175/2004 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004r
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 12 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 13 Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

