
UCHWAŁA NR XXIV/295/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku 
z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 
1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818, 2473) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1.  Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku w nowym 
brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXXII/314/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2012 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, ze zmianami 
wynikającymi z uchwał: Nr XLVII/458/13 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr V/32/2015 z dnia 25 lutego 
2015 r., Nr XVIII/169/2016  z dnia 16 marca 2016 r. (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2013 r. 
poz. 999, z 2014 r. poz. 200, z 2015 r. poz. 942, z 2016 r. poz. 1615). 

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.  

 
  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/295/2020 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 23 września 2020 r. 

STATUT Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku 

DZIAŁ I. 
Postanowienia ogólne  

§ 1.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zwany dalej „Ośrodkiem”, jest 
wyodrębnioną gminną jednostką organizacyjną Gminy Łask nie posiadającą osobowości prawnej, 
działającą w formie jednostki budżetowej. 

§ 2.  Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka stanowią: 
1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
3) inne przepisy prawne nakładające na ośrodki pomocy społecznej zadania; 
4) upoważnienia do realizacji zadań wydane przez organ gminy w oparciu o przepisy ustaw; 
5) stosowne uchwały Rady Miejskiej w Łasku  i zarządzenia Burmistrza Łasku; 
6) niniejszy statut. 

§ 3. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Łask.  
2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Łask. 
3. Siedzibą Ośrodka jest Łask przy ulicy Stefana Batorego 31. 
§ 4. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Miejska w Łasku i Burmistrz Łasku 

w ramach posiadanych kompetencji.  
2. Gmina Łask zapewnia środki finansowe na realizację zdań własnych, zabezpiecza warunki ich 

realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki finansowe na jej utrzymanie i wynagrodzenia dla 
pracowników. 

3. Wojewoda zapewnia za pośrednictwem budżetu Gminy środki finansowe na realizację zadań 
zleconych oraz dofinansowuje zadania własne Gminy. 

DZIAŁ II. 
Misja, cele i zadania Ośrodka  

§ 5.  Misją Ośrodka jest udzielanie różnorodnych form wparcia osobom i rodzinom dotkniętym 
trudną sytuacją materialną i życiową przy wykorzystaniu i rozwoju zasobów własnych Ośrodka 
i klienta oraz współpracy władz samorządowych i środowiska lokalnego. Misja Ośrodka realizowana 
będzie poprzez określone cele i zadania Ośrodka.   

§ 6.  Celem Ośrodka jest w szczególności:   
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin pozwalających na bytowanie im w warunkach 
odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzanie ich do życiowego usamodzielnienia 
i integracji ze środowiskiem; 
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2) wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, będących zadaniami własnymi Gminy jak 
również zadaniami zleconymi Gminie do realizacji; 

3) ustalanie uprawnień do otrzymywania świadczeń rodzinnych oraz przyznawanie, wypłacanie, 
wstrzymywanie lub zawieszanie wypłaty tych świadczeń; 

4) dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich 
potrzeb, a w szczególności dzieciom, które nie otrzymują należnego im wsparcia od osób 
należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji oraz prowadzenie działań 
zmierzających do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji; 

5) planowanie i realizowanie działań wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych; 

6) ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 
spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej; 

7) działania na rzecz poprawy dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie 
społeczne. 
§ 7. 1. Do szczególnych zadań Ośrodka należą:   

1) Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa 
w art. 17 ustawy  o pomocy społecznej; 

2) Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej, 
o których mowa w art. 18 ustawy o pomocy społecznej; 

3) Ośrodek realizuje zadania zlecone Burmistrzowi Łasku  wynikające z następujących ustaw: 
a) ustawy o świadczeniach rodzinnych, poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę 

świadczeń rodzinnych, weryfikację świadczeń rodzinnych oraz wstrzymywanie tych świadczeń 
w przypadkach przewidzianych w ustawie, 

b) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, poprzez ustalanie uprawnień, 
przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do 
alimentów, prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzanie 
wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń  o stanie majątkowym, 

c) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w tym przyznawanie i wypłacanie 
jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 niniejszej ustawy, 

d) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w zakresie prowadzenia spraw, w tym 
przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów oraz wstrzymywanie tych świadczeń 
w przypadkach przewidzianych w ustawie, 

e) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie 
i wypłatę świadczenia wychowawczego oraz wstrzymywanie tych świadczeń w przypadkach 
przewidzianych w ustawie, 

f) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu „Dobry start” w tym przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia, 

g) ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poprzez 
ustalanie uprawnień osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, 

h) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez opracowanie 
i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie, 
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i) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poprzez realizację zadań własnych 
gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w tym opracowanie 
i realizacja gminnego programu wspierania rodziny, 

j) ustawy o dodatkach mieszkaniowych, poprzez ustalanie prawa i wypłacanie dodatków 
mieszkaniowych, 

k) ustawy prawo energetyczne, poprzez ustalanie prawa i wypłacanie dodatków energetycznych; 
4) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej z terenu innej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
5) wykonywanie innych zadań wynikających wprost z przepisów ustaw; 
6) wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Łasku oraz zarządzeń 

Burmistrza Łasku. 
§ 8.  Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej 

oraz samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa, urzędami, instytucjami 
i organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, sądami, prokuraturą, komornikami, osobami 
fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania z zakresu zadań 
określonych w statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa. 

DZIAŁ III. 
Organizacja Ośrodka  

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność 
Kierownik.  

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Łasku. 
3. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza 

Łasku, które określają jego uprawnienia i kompetencje. 
4. Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników 

i wykonuje w stosunku do nich uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
5. Kierownik  udziela w formie pisemnej pełnomocnictwa i upoważnienia innym pracownikom 

Ośrodka do załatwiania indywidualnych spraw wykonywanych w celu prawidłowego funkcjonowania 
Ośrodka, za wyjątkiem pełnomocnictw i upoważnień do wydawania decyzji. 

6. Kierownik składa Radzie Miejskiej w Łasku coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka 
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

7. Kierownik ustala organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działań poszczególnych 
komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w formie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego 
przez Burmistrza Łasku. 

§ 10.  Kierownik wprowadza wewnętrzne akty regulujące zasady działania i organizację Ośrodka 
oraz jego komórek organizacyjnych w formie stosownych zarządzeń.  

DZIAŁ IV. 
Gospodarka majątkowa i finansowa Ośrodka  

§ 11.  Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w 
szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych 
inwentaryzacji, dokonywania umorzeń i przeszacowań oraz zapobieganie dekapitalizacji.  

§ 12.  Kierownik Ośrodka przy pomocy pracowników Ośrodka podejmuje ogół działań, przez 
które uzyskuje ocenę funkcjonowania Ośrodka w zakresie gospodarki finansowej pod względem 
gospodarności, legalności, celowości, rzetelności, przejrzystości, jawności.   
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§ 13. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 
3. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan dochodów i wydatków zwany planem 

finansowym. 
4. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na 

rachunek budżetu gminy Łask. 
5. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i na ich podstawie 

sporządza sprawozdawczość finansową. 
6. Kierownik Ośrodka w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Ośrodka, zaciąga 

zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie 
finansowym Ośrodka. 

7. Zaciąganie zobowiązań przez Kierownika Ośrodka wymaga kontrasygnaty Głównego 
Księgowego Ośrodka. 

DZIAŁ V. 
Postanowienia końcowe  

§ 14.  Statut Ośrodka nadawany jest przez Radę Miejską w Łasku.  
§ 15.  Zmiany do Statutu wymagają formy przewidzianej dla jego nadania. 
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