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Uchwala Nr IV / 251 2003 ,,I 

Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 

z dnia 26 lutego 2003 

w sprawie przyj~cia Statutu Miejsko - Grninnego OSrodka Pornocy Spolecznej 

w Izbicy Kujawskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. I ,  an. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o sarnorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591) oraz art. 46 

ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pornocy spo'recznej (Dz. U. z 1990 roku, Nr 64, poz. 

4 I4 z poin. zm.) 

Rada Gminy i Miasta 

uchwala, co nast~puje: 

$1 

Z:iri\ iel-dzic Statut Miqjsko - Grninnego OSrodka Pomocv Spolecznej w lzbicy Kulawskiej \r 

br;.-;lienit1 stano~viqcvm zaiqcznik do uchwaly. 

S2 
L'chwaia podlega ogloszeniu na tabiicy ogloszen Urzedu Grniny i hliasta oraz Dzienniku 

Urz$do\vy~n woj. Kujawsko - Pomorskiego. 

§3 

= Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku 
Urzedowym woj. Kujawsko - Pomorskiego 

$4 
LV),honanie uchwaly pow-ierza sic Bunnistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska 



Zaivznik do Uchwafy Nr IV12512003 
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 26 lutego 2003r. 

Statut 
Miejsko-Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Izbicy Kujawskiej 

Postanowienia Og6lne 

hliejsko-Gn:inny OSrodek Pomocy Spolecznej w Izbicy Kujawskiej zostak utworzony na 
podstawie Uchwafy Nr XI115590 z dnia 77.04.1990 r. Uchwaia zostaia podjqta przez Radg 
Narodowa Miasta i Gminy \tr Izbicy Kujawskiej ( tekst uchwafy znajduje sie w Archiwum 
Urzedu Wojewodzkiego we Wloclawku). 

1. Siedzibq M-GOPS jest Urzqd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej. 
2. Obszar dziatania osrodka obejmuje miasto i gmine Izbica Kujawska 

Miejsko-Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej jest jednostkq organizacyjnq Gminy i Miasta - Izbica Kujawska o statucie jednostki budzetowej. 

Zadania Miejsko-Gminnego OBrodka Pomocy Spoiecznej w Izbicy Kujawskiej. 

1. Miejsko-Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Izbicy Kujawskiej r ea l i j e  zadania 
wiasne i zadania ztecone gminie na podstawie : 

a) Ustawy z dnia 8 rnarca 1990 roku o sarnonqdzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 
Dz.U.Nr 142, poz 1591 ze zmianami). 

b) Ustawy z 29 listopada 1990 roku o pomocy spoiecznej ( Dz.U.z 1998 Nr 64, poz. 414 z 
Niniejszymi zmianami) ... 

c) Ustawy z 26 listopada 1998 o finansach publicmych ( Dz.U.Nr 155 , poz.lOl4 z 
p6iniejszymi zmianami ) 



d) Uchwaty Nr XI1 1 75 I91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lipca 1991 w 
sprawie przekazania kompktencji B ' ' Gminy Kierownikowi Miejsko-Gminnego 
OSrodka Pomocy spoi&znej . 
Uchwaly Nr XU52195 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czenvca 1995 
w sprawie upowhenia  Kierownika Miejsko-Grninnego OSmdka Pomocy Spoiecznej do 
wydawania decyzji w sprawie przyznawania i odmowy zasiikow rodzinnych i 
pielggnacyjnych. 

e) niniejszego statutu 

2. Do zada6 wiasnych gminy realiowanych przez OSrodek w zakresie pomocy spolecznej 
d e i q  : 

a) kierowanie os6b do domu pomocy spokcznej 
b) przyznawanie i wypiacanie zasiikow celowych i specjalnych 
c) przyznawanie pomocy rzeczowej 
d) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie 
e) przyznawanie i wyptacanie zasiikow i poiyczek na ekonomiczne usamodzielnienie - f) inne zadania z zakresu pomocy spoiecznej wynikajqce z rozemych  potrzeb gminy i 

miasta Izbica Kujawska. 

3. Do zadan wkasnych grniny o charakterze obowi@owym realizowanych przez Oirodek w 
zakresie pomocy spokcznej naleiy : 

a) udzielanie schronienk posilku, niezkdnego ubrania osoborn tee0 pozbawionym 
b) iwiadczenie ushg opiek.uliczych . w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania 
c) pokrywanie wyu);datk!iv$ na Swiadczenia zdrowotne. w szczegolnoici os6b bezdoinnych i 

innych. ktSre nie m+a iadcych irodel utrzymania i nie sq objqte ubezpiec:zeniern 
zdrowotnym 

d) sprawienie pogrzebu 
e) praca socjalna 

4. OSrodek r e d i j e  zadania zlecone gminie : 
a) przyznawanie i wyplacanie zasiiicow stalych , rent socjalnych , przystugujqcych dodatkow 

do Swiadczen 
b) p w a n i e  i wypiacanie zasiikow okresowych. okresowych gwarantowanych, - okresowych specjalnych, olcresowych macierzyhskich i jednorazowych macierzynskich 
c) ojdacanie sktadek na ubezpieczenie spo4eczne 
d) przyznawanie i wyptacanie zasiikow celowych na pokrycie wydatkow powstalych w 

wyniku &ski 2ywioiowej lub ekologicnej 
e) przyznawanie zasiikow celowych w fonnie biietu kredytowego 
f) przyznawanie pomocy f~nansowej na doiywianie uczniow 
g) zadania wynikajqce z @owych programow pomocy spoiecznej bqdi innch aktow 

majqcych na celu ochrong poziomu @cia osob i rodzin po zapewnieniu odpowiednich 
Srodkow. 

5. OSrodek Pomocy Spoiecznej pmwadzi dokumentacje zgodnie z rzeczowym wykazem akt 
obowipjqcych w tej dziedzinie. 

6. W celu realizacji zadari wynikajqcych z niniejszego statutu Osrodek Pomocy Spoiecznej 
wspolpracuje : 

= Burmistrzem Grniny i Miasta oraz Radq Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 
Wydziaiem Polityki Spoiecznej Urzdu Wojewodzkiego w Bydgoszczy 



Regionalnym Oirodkiem Polityki Spoiecznej w Toruniu 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Woclawku 
pladwkami s k b y  zdrowia 
organami kigania i wymiaru sprawiedliwoki 
instytucjami realizujqcymi swiadczenia z tytuh ubezpieczenia spolecznego 
Powiatowym Umdem Pracy we Woclawku 
zakiadami pracy 
instytucjami i organizacjami spolecmymi dziatajacymi w zakresie pomocy spolecznej i 
rozwiqzywania problemow spolecznych 
szkolami i instytucjami kultury 

Rozdziai 111 

Organizacja OSrodka 

1. Na czele Oirodka stoi Kierownik , ktory kieruje dziaialnoiciq OSrodka i reprezentuje go. 
2. Do za& kierownika naleiy w szczegolnoSci : 
a) Zatrudnianie i zwalnianie pracownikow oraz ustalanie zakresu czynnoici 
b) Wydawanie instrukcji i poiecen skbowych 
c) Ustalanie rocznych planow fmansowych 
d) Przedstawianie Radzie Gminy i Miasta potrzeb w zakresie pomocy spolecmej 
e) Przygotowanie potrzeb lokalnego programu pomocy spolecznej 

Kierownika Oirodka powohje i odwohje Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

BezpoSrednim przeioionym siuibowym Kierownika OSrodka jest Burmistrz Gminy i Miasta 

\5 
a pracownik6w Oirodka Kierownik OSrodka 

Kierownik OSrodka Pomocy Spolecznej wydaje decyzje organu pierwszej instancji w 
sprawach iwiadczen zleconych i whnych odnoinie pomocy spolecmej 

Szczegoiowq organizacjq i zasady Wcjonowania Osrodka okreSla Regulamin 
Organizacyjny OSrodka ustalony przez Kierownika . 
Przedmiotowy Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Radq Gminy i Miasta Izbica 
Kujawska. 



1. Podstawqgospodarki finansowej Oirodka jest mczny plan finansowy obejmujqcy kwoty 
dochodow i wydatkow wylllkajqcych z podziah uWadu wykonawczego budietu gminy i 
miasta 

2. Plan fmansowy OSrodka zatwierdza Burmistrz Gminy i Miasta oraz Rada Gminy i Miasta 
Izbica Kujawska . 

1. Gmina i Miasto Izbica Kujawska zapewnia Oirodkowi Srodki finansowe na reaiizacjq 
zadari whsnych o ktorych mowa w $ 4  ustqp 2 i 3, zapewnia warunki ich realizacji . 
niezwnq Sastrukturq oraz Srodki na jej utrzymanie i wynagrodzenia dia pracownikow. - - 2. Wojewoda za poirednictwem budietu gminy i miasta zapewnia Srodki finansowe na 
realizacjq zadan zleconych o ktorych mowa w $ 4  ust. 4 w tym odpowiedniej czeSci na 
utrzymanie oirodka oraz wynagrodzenia pracownikirw. 

Rozdziai V 

Postanowienia koucowe 

I .  Nadzor merytoryczno-finasowy nad dzialalnoicia OSrodka Pomocy Spofecz~lej sprawuje : 
a) w zakresie zadari wiasnych - Burmistrz Gminy i Miasta . Rada Gminy i Miasta , Skarbnik 

Gminv i Miasta Izbica Kuiawska - 
b) w zakresie zadan zleconych - Wydzial Polityki Spolecznej w Bydgoszczy w imieniu 

Wojewody, Burmistrz Gminy i Miasta , Rada Gminy i Miasta , Skarbnik Gminy i Miasta 

Zmiany w statucie mogq by6 dokonywane przez Radq Gminy i Miasta w Izbicy 
Kujawskiej. 

Zasady wyplaty wynagrodzen pracownikow Oirodka okreilajq odrqbne przepisy . 

Statut OSrodka Pomocy Spoiecznej podlega zatwierdzeniu przez Radq Gminy i Miasta 
Izbica Kujawska w formie Uchwaly. 


