UCHWAŁA NR VI/41/11
RADY MIEJSKIEJ w ŁAPACH
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łapach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i ar. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z
2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.
1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z
2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 15 pkt. 6 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157,
poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 , Nr 65, poz. 554 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40
poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łapach stanowiący załącznik
do uchwały.
§ 2. Traci moc Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach uchwalony uchwałą Nr
XXIX/465/08, Nr XXXII/497/08, Nr XXXVIII/571/09 Rady Miejskiej w Łapach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Załącznik
do Uchwały Nr VI/41/11
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 lutego 2011 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w ŁAPACH.
§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach , zwany dalej „Ośrodkiem” działa na
podstawie:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr
175, poz. 1362, z póź. zm),
2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.
U. Nr 139, poz. 992 z póź. zm),
3) Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2008 r.
Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.),
4) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z
póź. zm.)
5) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z
póź. zm.),
6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź.
zm.),
7) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535
z póż. zm.),
8) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst
jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 1, poz. 7 z póź.zm.),
9) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256,
poz. 2572 z póź. zm)
10) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z
póź. zm.)
11) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz.1493 z póź. zm),
12) Ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm)
13) Niniejszego Statutu.
§ 2.1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Łapy realizującą zadania pomocy
społecznej.
2. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.
3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych.
§3.1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Łapy.
2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 54.
§4. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi i
pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w
celu realizacji zadań pomocy społecznej.
§5. 1. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej mające na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
3. Pomoc społeczna polega w szczególności na:
- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
- pracy socjalnej,
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia i usługi z pomocy
społecznej,
- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.
§ 6. Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych w szczególności poprzez
przyznawanie prawa do:
- zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku,
- świadczeń opiekuńczych.
§ 7. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty poprzez przyznawanie i
wypłacanie pomocy materialnej dla uczniów.
§ 8. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych poprzez ustalanie
uprawnień i wypłacanie tych dodatków.
§ 9. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
poprzez:
- zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów, na podstawie tytułu
wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji,
- warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku
bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych „świadczeniami z funduszu alimentacyjnego’,
- zasady i tryb postępowania w sprawach przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,
- zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.
§ 10. 1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach
funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pracy socjalnej dla ofiar przemocy.
3. Prowadzenie postępowania mediacyjnego pomiędzy ofiarą a sprawcą.
4. Realizacja programu p/działania przemocy w rodzinie i innych zadań wynikających z
ustawy.
§ 11. 1. Ośrodek prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub
zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce,
rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i
funkcjonowania w życiu społecznym.
3. ŚDS w ramach zajęć prowadzi terapię rehabilitacyjno – ruchową.
4. ŚDS prowadzi terapię zajęciową.
§ 12. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.
2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Łap.
3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Burmistrz Łap.

§ 13. 1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyróżnia się następujące działy:
- Świadczeń i pomocy środowiskowej
- Finansowo – księgowy,
- Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- Administracyjno – gospodarczy,
- Klub Integracji Społecznej,
2. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz szczegółowy zakres poszczególnych działów określi
regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Burmistrza
Łap.
§ 14. 1. Burmistrz Łap udziela Dyrektorowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach należących do właściwości gminy z zakresu
pomocy społecznej oraz może upoważnić do wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych i stypendii socjalnych.
2. Upoważnienie o którym mowa w ust. 1, może być także udzielone innej osobie na wniosek
Dyrektora Ośrodka.
§ 15. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Łap i w tym zakresie samodzielnie podejmuje czynności dotyczące Ośrodka i ponosi za
nie odpowiedzialność.
§ 16. Mienie Ośrodka jest własnością Gminy Łapy.
§ 17. Kontrolę wewnętrzną Ośrodka sprawuje Dyrektor Ośrodka.
§ 18. 1. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Łap.
2. Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje
Wojewoda Podlaski.
§ 19. 1. Zmiany Statutu dokonuje w drodze uchwały Rada Miejska w Łapach.
2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw,
przepisy wykonawcze do tych ustaw oraz inne obowiązujące akty prawne.

