UCHWAŁA NR XXIV/224/2020
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 t.j.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze
zmianami), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze
zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
załącznik do niniejszej uchwały.

w Pleszewie, stanowiący

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Traci moc uchwała nr XX/231/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/224/2020
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24 września 2020 r.
Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, zwany dalej „MGOPS”, działa na podstawie
obowiązującego prawa:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
4) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
7) ustawy z dnia 06 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
8) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. o prawie energetycznym,
9) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
10) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
11) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
12) ustawy z dnia 7 września 2001 r. o systemie oświaty,
13) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
14) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
15) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
16) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
17) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
18) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
19) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
20) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
21) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
22) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
23) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
24) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
25) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”,
26) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
oraz innych przepisów dotyczących działalności placówek pomocy społecznej.
§ 2. 1. Siedzibą MGOPS jest miasto Pleszew.
2. Obszarem działania MGOPS jest teren Miasta i Gminy Pleszew.
3. MGOPS jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Pleszew utworzoną do wykonywania zadań z zakresu
pomocy społecznej, zadań własnych miasta oraz zadań zleconych, a także wynikających z ustawy o pomocy
społecznej bądź innych ustaw i rządowych programów pomocy społecznej.
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4. Rodzaje, formy, zakres i wysokość świadczeń przyznawanych przez MGOPS określają przepisy ustawy
o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych.
5. Statut MGOPS nadawany jest uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie.
§ 3. MGOPS realizuje politykę społeczną Miasta i Gminy Pleszew, mającą na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując
własne środki, możliwości i uprawnienia, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i podjętymi uchwałami Rady
Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, zwany dalej Burmistrzem.
§ 4. MGOPS nie posiada osobowości prawnej i działa w formie jednostki budżetowej.
§ 5. 1. Nadzór nad bieżącą działalnością MGOPS oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje
Burmistrz.
2. Nadzór nad realizacją zadań zleconych realizowanych przez MGOPS sprawuje Wojewoda Wielkopolski.
II. CELE I ZADANIA OŚRODKA
§ 6. Przedmiotem działania MGOPS jest realizacja zadań określonych postanowieniami aktów prawnych
wymienionych w §1 i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
§ 7. Głównym celem MGOPS jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwianie im
życie w warunkach odpowiadających godności człowieka;
3) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin przez podejmowanie działań
zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;
4) współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa w zakresie
pomocy społecznej;
5) MGOPS może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej oraz innymi aktami prawnymi regulującymi działania w zakresie pomocy społecznej.
III. ORGANY OŚRODKA I JEGO ORGANIZACJA
§ 8. 1. MGOPS kieruje i zarządza jednoosobowo Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego
działalności oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną MGOPS określa Regulamin Organizacyjny MGOPS wprowadzony
zarządzeniem Dyrektora.
IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 9. MGOPS prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
§ 10. Podstawą gospodarki finansowej MGOPS jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora.
§ 11. 1. Działalność MGOPS jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Miasta i Gminy
Pleszew oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.
2. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12. Zmiany statutu dokonywane są w formie przewidzianej dla jego nadania.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIV/224/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki
organizacyjne. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym - organy gminy mogą stanowić także w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do
kompetencji rady gminy. Natomiast ustawa o finansach publicznych wskazuje, że jednostka
budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę
i przedmiot działalności.
Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie wymagał również
zmiany z uwagi na reorganizację wynikającą z realizowania przez Ośrodek projektu "Nowy
MGOPS - wdrożenie usprawnień organizacyjnych”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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