
STATUT 
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W CIESZANOWIE 
 

§ 1 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie zwany dalej 
MGOPS działa na podstawie: 
1. Zarządzenia Nr 3/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Cieszanowie z dnia 23 

maja 1990 r. 
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity: Dz. 

U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm./  
3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 

r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ 
4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych / Dz. U. Nr 

228, poz. 2255 z późn. zm./ 
5. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 

593 z późn. zm.) 
 

§ 2 
 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną 
gminy Cieszanów. 

2. MGOPS realizuje: 
a) Zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami gminy, 

własne, oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone 
ustawami, albo wykonywane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej. 

b) Zadania w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń 
rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

c) Inne zadania wynikające z przepisów prawa. 
 

3. MGOPS podlega bezpośrednio Radzie Miasta i Gminy Cieszanów. 
4. Rada Miasta i Gminy Cieszanów zapewnia w budżecie gminy środki na 

realizację i obsługę zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, 
w szczególności na utrzymanie MGOPS z uwzględnieniem wynagrodzenia 
pracowników, oraz na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej realizowanych przez gminę w zakresie pomocy 
społecznej zagwarantowanych w budżecie państwa. 

§ 3 
 
1. MGOPS jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy 
społecznej w gminie Cieszanów. 



2. Terenem działania MGOPS jest miasto i gmina Cieszanów z siedzibą w 
Cieszanowie. 

§ 4 
 

Celem działalności MGOPS jest: 
 
1. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości, oraz zapobieganiu takich sytuacji. 

2. Doprowadzenie do możliwości życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, 
oraz podejmowanie działań zmierzających do ich integracji ze 
środowiskiem. 

3. Podejmowanie działań aktywizujących lokalne środowiska mających na 
celu podnoszenia świadomości społecznej, oraz budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego. 
 

§ 5 

 
Zadania MGOPS obejmują: 
 
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej 

w tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej. 
2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 

pomocy społecznej. 
3. Opracowanie i realizację gminnej strategii integracji i polityki społecznej. 
4.  Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych 
5.  Przyznawanie i wypłacanie przewidywanych ustawą świadczeń. 
6. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych osób i rodzin. 
7. Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu 

udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu 
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,oraz tworzenie warunków 
sprzyjających temu celowi. 

§ 6 

 
1. Do zadań MGOPS w zakresie wykonywania zadań własnych 

gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in.: 
 

1) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 
2) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, 
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,  
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 



6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na 
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym, oraz innym osobom nie 
mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie 
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 
Zdrowia, 

7) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 
8) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno –rentowe za osobę, 

która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania 
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym 
członkiem rodziny, oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub 
rodzeństwem, 

9) praca socjalna w szczególności w formie: 

a) zawierania kontaktów socjalnych, 
b) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych, 

oraz w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem, 
c) pomocy w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji w środowisku 

osobom niepełnosprawnym o ograniczonych możliwościach poruszania 
się lub komunikowania się z otoczeniem, 
 

10) organizowanie świadczenie usług opiekuńczych w tym 
specjalistycznych w miejscu zamieszkania, 

11) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego, mieszkań chronionych, a także 
tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i 
rodziną, 

12) dożywianie dzieci, 
13) sprawienie pogrzebu,w tym bezdomnym, 
14) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za 

pobyt mieszkańca gminy, 
15) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie 

podkarpackiemu, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 
systemu informatycznego, 

16) inicjowanie i koordynowanie opracowania i realizacji gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, 

 
2. Do zadań MGOPS w zakresie wykonywania zadań własnych gminy 
z zakresu pomocy społecznej należą również: 
 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne 

usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w 
naturze, 

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i 
ośrodkach wsparcia, o zasięgu lokalnym, oraz kierowanie do nich 
osób wymagających opieki, 



4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej 
wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i 
realizacja programów osłonowych, 

 
3. Do zadań MGOPS w zakresie wykonywania zadań zleconych gminie 
w zakresie administracji rządowej w pomocy społecznej należy: 
 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w 

przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 
Zdrowia, 

3) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 
związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, 

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów 
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy 
społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i 
grup społecznych, oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, 

 
4. Do zadań MGOPS w zakresie zabezpieczenia społecznego należy 

również realizacja zadań własnych gminy oraz zadań zleconych 
gminie w zakresie administracji rządowej w szczególności: 

 
1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, w tym zasiłków 

rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń 
opiekuńczych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U Nr 228, 
poz.2255 z późn. zm./ 

2) tworzenie i realizacja lokalnych i indywidualnych programów pomocy 
społecznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa w oparciu 
o zdiagnozowane potrzeby społeczne, możliwości organizacyjne i 
finansowe gminy, oraz pozyskiwane środki z zewnątrz, 

3) innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego na podstawie 
odrębnego zlecenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 
zgodnie z przepisami ustaw, 

§ 7 

1. MGOPS może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia 
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. 

 

§ 8 

1. Kierownik MGOPS może wytaczać na rzecz obywateli powództwo o 
roszczenia alimentacyjne. 

§ 9 



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

§ 10 

1. Struktura organizacyjna ośrodka przedstawia się następująco: 

a) Kierownik, 
b) obsługa finansowo-budżetowa prowadzona przez księgowość Urzędu 

Miasta i Gminy, 
c) trzech pracowników socjalnych, 
d) referent ds. świadczeń rodzinnych, 
e) opiekunka domowa, 

2. Kierownik MGOPS zatrudniany jest przez Burmistrza. 
3. Wykonuje zadania pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w 

MGOPS. 
4. Kierownik MGOPS na podstawie stosowanych upoważnień Burmistrza ma 

prawo do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy 
społecznej i świadczeń rodzinnych. 

5. Kierownik MGOPS odpowiada przed Burmistrzem za właściwą organizację 
pracy, oraz racjonalne gospodarowanie środkami przyznanymi w budżecie 
gminy Cieszanów. 

6. Kierownik kieruje MGOPS i reprezentuje go na zewnątrz. 

Przepisy końcowe. 

§ 11 
 

1. Szczegółową organizację wewnętrzną, obowiązki i kompetencje 
pracowników oraz zasady pracy w ośrodku określa Regulamin 
Organizacyjny nadany przez kierownika. 

2. Podstawą gospodarki finansowej MGOPS w Cieszanowie stanowi plan 
finansowy opracowany na każdy rok budżetowy. 

3. Obsługę kasową ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych sprawuje 
pracownik zatrudniony na stanowisku kasjera w Urzędzie Miasta i Gminy. 

4. Ośrodek prowadzi dokumentację zgodnie z jednolitym, rzeczowym 
wykazem akt. 

5. Akta spraw ostatecznie załatwionych przez Ośrodek przechowuje 
archiwum zakładowe UMiG. 

6.  Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Cieszanowie.  

 
 


