
UCHWAŁA NR V/47/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w zw. z art.17 ust.1 pkt 18 oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 24 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1508 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w brzmieniu jak w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIX/327/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 września 2018 r. 
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Czerniejewie oraz nadania statutu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: C7DA4284-8A21-4FCE-9A45-86E77A032B7C. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr V/47/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 lutego 2019 r.

STATUT
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W CZERNIEJEWIE

§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną 
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r., poz.1508 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.)

4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260),

5. niniejszego Statutu.

§ 2. Ośrodek jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową 
według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 3. Ośrodek w Czerniejewie działa na obszarze administracyjnym gminy Czerniejewo, a jego siedzibą jest 
miasto Czerniejewo.

§ 4. 1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby: Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo.

2. Zgodnie ze strukturą organizacyjną Ośrodka, jego komórki organizacyjne używają pełnych nazw wraz 
z adresem i numerem telefonu.

§ 5. Rodzaje, formy i rozmiar świadczeń przyznawanych przez Ośrodek określają przepisy ustawy 
o pomocy społecznej oraz inne akty prawne.

§ 6. 1. Kierownik Ośrodka w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej 
oraz w innych sprawach powierzonych Ośrodkowi wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia 
udzielonego przez Burmistrza Miasta  i Gminy Czerniejewo.

2. W czasie nieobecności Kierownika (urlop, choroba, szkolenie) decyzje o których  mowa w ust.1 wydaje 
pracownik Ośrodka upoważnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 7. Ośrodek realizuje zadania własne gminy, zgodnie z wymaganiami szczegółowych ustaw oraz 
zadaniami określonymi w uchwałach podjętych przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo oraz zadania zlecone 
gminie na podstawie ustaleń określonych i przekazanych przez administrację rządową w ustawach 
szczegółowych. Ośrodek organizuje i realizuje swoje zadania współdziałając w szczególności z:

1. samorządem lokalnym i jego jednostkami organizacyjnymi,

2. wojewodą wielkopolskim,

3. Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie,

4. zakładami ubezpieczeń społecznych,

5. organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, 
pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi,

6. organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, jednostkami organizacyjnymi jednostek samorządu 
terytorialnego, placówkami oświatowymi,

7. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie.
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§ 8. 1. Celem Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie 
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek powinien w miarę możliwości 
doprowadzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Pomocy udziela się na podstawie przepisów prawa, uwzględniając indywidualne potrzeby i oczekiwania 
osób i rodzin, a także możliwości finansowe Ośrodka.

§ 9. 1. Ośrodek realizuje zadania:

1. zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej

2. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminy.

2. Ośrodek wykonuje również inne zadania przypisane gminie przekazane mu do realizacji na podstawie 
upoważnienia właściwego organu gminy, w przypadkach przewidzianych w ustawach, w tym w szczególności:

1. zadania z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego,

2. zadania wynikające z realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu ",

3. zadania z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku mieszkaniowego,

4. potwierdzanie prawa do świadczeń oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5. zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

6. zadania z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego,

7. zadania z zakresu przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego

8. zadania z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym,

9. zadania wynikające z ustawy  "Za życiem",

10. zadania wynikające z realizacji rządowego programu "Dobry start".

4. Realizując zadania  wymienione w pkt 2 Ośrodek udziela pomocy społecznej w formie świadczeń 
pieniężnych i niepieniężnych.

§ 10. 1. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych oraz innych pracowników w liczbie niezbędnej do 
wykonywania zadań Ośrodka i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Strukturę organizacyjną, zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny.

3. Regulamin organizacyjny przygotowuje Kierownik w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Czerniejewo.

§ 11. 1. Kierownik zarządza Ośrodkiem, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność.

2. Kierownik w szczególności:

1. ustala potrzeby Gminy w zakresie pomocy społecznej,

2. zarządza powierzonym Ośrodkowi mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie,

3. sprawuje nadzór nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej oraz innymi świadczeniami 
przyznawanymi przez Ośrodek i pracą pracowników,

4. pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników,

5. pełni bezpośrednią odpowiedzialność za wystawione decyzje,

6. składanie sprawozdań z działalności Ośrodka Radzie Miasta i Gminy Czerniejewo oraz przedstawiania 
potrzeb społecznych w zakresie pomocy społecznych.

3. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, który 
jest jednocześnie jego zwierzchnikiem służbowym.

4. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka i określa ich szczegółowy zakres obowiązków.
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5. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka, Kierownik jest uprawniony do podejmowania decyzji 
w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 12. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami na 
podstawie, powierzonego pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 13. 1. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi.

2. Prawa i obowiązki pracowników określa ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa

o pomocy społecznej oraz inne właściwe przepisy prawa.

§ 14. 1. W Ośrodku wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

1. Sekcja Pomocy Środowiskowej,

2. Sekcja Świadczeń Rodzinnych ,

3. Świetlica Środowiskowa w Żydowie.

4. Klub Senior+” w Czerniejewie.

2. Szczegółowa struktura organizacyjna Ośrodka zostanie określona przez Kierownika w regulaminie 
organizacyjnym.

§ 15. 1. Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, 
fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami

aktywnymi w sferze pomocy społecznej w celu realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.

2. Gmina może zlecić podmiotom określonym w ust. 1 za ich zgodą realizację określonych zadań z zakresu 
pomocy społecznej przyznając na ten cel środki finansowe.

§ 16. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa gminy 
Czerniejewo na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy przyjęty przez Radę Miasta 
i Gminy Czerniejewo.

3. Ośrodek posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

§ 17. 1. Gmina Czerniejewo zapewnia Ośrodkowi środki finansowej na realizację zadań własnych 
zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenie dla 
pracowników z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wojewoda za pośrednictwem budżetu Gminy zapewnia środki finansowe na realizację zadań zleconych 
w tym w odpowiedniej części na utrzymanie Ośrodka oraz wynagrodzenie pracowników.

§ 18. Źródłami finansowania Ośrodka jest:

1. Środki finansowe przekazywane przez gminę zabezpieczające realizację zadań własnych,

2. Środki finansowe w ramach dotacji celowych

3. Środki finansowe otrzymane w ramach dotacji celowych ze środków zewnętrznych w tym z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej,

4. Środki finansowe przekazywane od innych podmiotów w ramach szczegółowych umów i porozumień.

§ 19. Nadzór nad działalnością Ośrodka pod względem organizacyjnym, administracyjnym i finansowym 
sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 20. Statut nadaje Rada Miasta i Gminy Czerniejewo. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie 
właściwym dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/47/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 lutego 2019 r.

W 2018 r. Rada Miasta i Gminy Czerniejewo postanowiła o utworzeniu dwóch jednostek
organizacyjnych działających w formie jednostki budżetowej – Świetlicy Środowiskowej „Promyki”
w Żydowie oraz Klub „Senior+” w Czerniejewie, które następnie przyłączyła do Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie. Z uwagi na powyższe zachodzi potrzeba odzwierciedlenia
działalności tych jednostek w statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji Rady miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 20 lutego 2019 r.
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