U C H W A Ł A NR XIII/166/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48,
poz. 327/ w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U.
Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr
164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz.
1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251 poz. 1844 i z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36,
poz. 226 i Nr 48, poz. 320/ - Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXI/236/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim /Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 155, poz. 2154 i z 2005
r. Nr 36, poz. 480/, wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 1:
a/ pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593,
z późniejszymi zmianami/,
4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz.
2104, z późniejszymi zmianami/”.
b/ dodaje się pkt 4a i 5a w brzmieniu:
„4a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie
gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych oraz tryb postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną
/Dz. Nr 116, poz. 783),
5a) niniejszego statutu”.
2/ § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej, działa w imieniu i na rzecz Gminy
i stanowi część jej majątku”.
3/ § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Ośrodek posługuje się w obrocie prawnym pieczątką o treści: „Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żabia 31”.
4/ w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ośrodek, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1, może realizować dodatkowo:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późniejszymi
zmianami/,
2) zadania własne Gminy polegające na wypłacie dodatków mieszkaniowych na
podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. Nr 71, poz. 734,
z późniejszymi zmianami/”.
5/ § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Dyrektor Ośrodka jest zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta.
Zatrudnienie Dyrektora odbywa się w procedurze otwartego naboru, w trybie i na zasadach ustawy,
o której mowa w § 16 ust. 4”.
6/ § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz oraz jednoosobowo kieruje jego
działalnością, na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta
Miasta, w szczególności do:
1/ zaciągania zobowiązań finansowych oraz zarządzania składnikami mienia
komunalnego,
2/ zawierania i rozwiązywania umów związanych z ustawowym i statutowym
przedmiotem i zakresem działania Ośrodka.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1,
wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta”.
7/ w § 13 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Na podstawie i w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa, o którym mowa w § 12
ust. 1, Dyrektor może udzielić pisemnych, dalszych pełnomocnictw dla pracowników Ośrodka.
W takim przypadku dalsi pełnomocnicy działają w granicach udzielonego im umocowania”.
8/ w § 15 w ust. 1 uchyla się pkt 11a,
9/ § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 1. Dyrektor Ośrodka zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka, w tym swojego
zastępcę (zastępców) i głównego księgowego i sprawuje w stosunku do wszystkich pracowników
Ośrodka funkcje pracodawcy.
2. Szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala na piśmie
Dyrektor Ośrodka.
3. Prawo i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy, o której mowa w § 1
pkt 3, ustawy z dnia 21 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593, z późniejszymi zmianami/ regulamin organizacyjny Ośrodka, o którym mowa w § 15
ust. 2 oraz regulamin pracy ustalony przez Dyrektora Ośrodka.
4. Zatrudnianie pracowników Ośrodka na stanowiska kierownicze i urzędnicze, następuje
w otwartym naborze, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o pracownikach
samorządowych, o której mowa w ust. 3.
5. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa regulamin wynagradzania ustalony,
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez
Prezydenta Miasta”.
10/ § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18.1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określanych w ustawie o finansach publicznych, o której mowa w § 1 pkt 4.

2. Przy wydatkowaniu środków finansowych w związku z zamawianiem dostaw lub usług
na potrzeby swojej działalności Ośrodek stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami/
3. Działalność Ośrodka w zakresie zadań zleconych administracji rządowej jest finansowana
z budżetu państwa, zaś w zakresie zadań własnych Gminy z jej budżetu.
4. Ośrodek może gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody - na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych, o której mowa w § 1 pkt 4”.
11/ po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:
„§ 20a. Szczegółowe zasady i sposób prowadzenia przez Ośrodek gospodarki finansowej,
a w szczególności: sposób i tryb sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w planie
finansowym i ich zatwierdzania, określa rozporządzenie Ministra Finansów, o którym mowa w § 1
pkt 4a”.
12/ w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawują:
1/ Dyrektor Ośrodka - co do całości działalności Ośrodka,
2/ Główny Księgowy - w zakresie spraw finansowych Ośrodka, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
3/ kierownicy komórek organizacyjnych Ośrodka lub inni pracownicy - w zakresie
ustalonym przez Dyrektora Ośrodka”.
§ 2. Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uznaje za zasadne, aby Klub Integracji
Społecznej stanowiący dotychczas komórkę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonował nadal w ramach struktury organizacyjnej Centrum
Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, stanowiącego gospodarstwo pomocnicze
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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