
                                                                                Załącznik  
                                                                                              do Uchwały Nr XXXVII/237/09 

                                                                                         Rady Miasta i Gminy Łosice 
z dnia 26 listopada 2009 r. 

 
 

STATUT 
MIEJSKO -GMINNEGO  O ŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ 
W ŁOSICACH 

 
 

§  1 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem 
został utworzony na podstawie uchwały Nr XII/59/90 Rady Narodowej Miasta 
 i Gminy w Łosicach z dnia 19  kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach i działa na podstawie obo-
wiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz niniejszego Statutu. 
 

§  2 
 
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną utworzoną przez Radę Miasta i Gminy.  
2. Obszarem działania Ośrodka jest teren Miasta i Gminy Łosice. 
3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Łosice. 
4. Ośrodek uŜywa pieczęci podłuŜnej z napisem: Miejsko- Gminny Ośrodek 
    Pomocy Społecznej w Łosicach. 
 

§ 3 
 
1. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej, tj.:  
     1) zadania własne gminy, 
     2) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym 
     3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 
2. Ośrodek realizuje zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy zadania wynika-
jące z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów. 

 
§ 4 

 
W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współdzia-

ła z prowadzącymi na jego terenie działalność organizacjami społecznymi,  
szkołami, Powiatowym Urzędem Pracy, Zespołem Opieki Zdrowotnej, Kościo-
łem Katolickim i innymi Kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodaw-
cami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 



§  5 
 
1. Ośrodek będący jednostką budŜetową Gminy prowadzi działalność w oparciu  
    o roczny plan dochodów i wydatków. 
2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych pokrywane są z budŜetu gmi- 
     ny, a wydatki wynikające z realizacji zadań zleconych pokrywane są z  
     budŜetu państwa. 
 

§  6 
 
W skład Ośrodka wchodzą: 
1) kierownik, 
2) główny księgowy, 
3) pracownicy socjalni w rejonach, 
4) pracownicy ds. świadczeń rodzinnych  
5) pracownik ds. funduszu alimentacyjnego, 
6) pracownik ds. administracyjnych, 
7) opiekunowie 
8) inni pracownicy 

 
§  7 

 
1. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy. 
2. Głównego księgowego i pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia   
    kierownik Ośrodka. 
 

§ 8 
 

Kierownik nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań.  
 

§  9 
 

Kierownik Ośrodka składa Radzie Miasta i Gminy coroczne sprawozda-
nie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spo-
łecznej. 
 

§ 10 
 

Zasady pracy Ośrodka określa regulamin ustalony przez kierownika. 
 

§  11 
 

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego usta-
lenia. 


