
      Załącznik do uchwały Nr XVI/………/20 

      Rady Miejskiej w Brusach 

      z dnia ……………… 2020r  

 

 

Statut  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach, zwany w dalszej części  

Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną gminy Brusy, nieposiadającą osobowości 

prawnej, powołaną do realizacji celów pomocy społecznej, działającą jako wyodrębniona 

jednostka budżetowa. 

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Brusy. 

3. Ośrodek działa w granicach administracyjnych gminy Brusy. 

 

Rozdział II 
Zakres działania 

 
§ 2. 

Do działań  Ośrodka należy: 

1) wykonywanie zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
wynikających  z ustawy o pomocy społecznej, 

2) ustalanie i wypłacanie świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

3) ustalanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie 
postępowań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, 

4) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów, 



5) prowadzenie zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o 
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

6) prowadzenie zadań na podstawie uchwały Rady Ministrów   w sprawie ustanowienia 
rządowego programu „Dobry start”, 

7) prowadzenie zadań związanych z udzielaniem pomocy i wsparcia na podstawie ustawy                            
o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

8)  realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

9) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne, 

10) wykonywanie zadań na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

11) wykonywanie zadań na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, 

12) potwierdzania  prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

13) prowadzenie działań z zakresu przyznawania i wydawania uprawnień dla członków rodzin 
wielodzietnych na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

14) wykonywanie zadań wynikających z  ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 

15) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 

 

Rozdział III 
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem 

 
§ 3. 

1. Ośrodkiem zarządza, organizuje i nadzoruje jego pracę dyrektor, z którym nawiązuje i 

rozwiązuje stosunek pracy Burmistrz Brus. 

2. Dyrektor odpowiada za całokształt funkcjonowania Ośrodka, a także reprezentuje go na 

zewnątrz. 

3. Dyrektor działa jednoosobowo i wobec zatrudnionych przez siebie pracowników pełni rolę 

pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy. 

4.  Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Ośrodka ustala dyrektor w formie 

regulaminu organizacyjnego. 



 
 

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa Ośrodka 

 
§ 4. 

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, obejmujący plan 

dochodów i wydatków zatwierdzony i opracowany corocznie na zasadach określonych 

uchwałą  Rady Miejskiej. 

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa, zgodnie  z zasadami 

określonymi w przepisach prawa, w szczególności w ustawie o finansach publicznych oraz 

ustawie o rachunkowości. 

3. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

 

 

Rozdział V. 
Postanowienia końcowe 

 
§ 5. 

Wszelkie zmiany niniejszego statutu następują w trybie określonym dla jego nadania. 


