STATUT
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Wachocku
§1
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wachocku zwany dalej,, Ośrodkiem działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej / tekst jednolity ; z 1993r Dz. U.Nr 13, poz.60 /
2. Uchwały Nr XI / 54 / 90 Gminnej Rady Narodowej w Wachocku z dnia 10 kwietnia 1990 r w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ,, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wachocku ,,
§2.
1. Ośrodek jest jednostką budżetową utworzoną przez Radę i jej podległą.
2. Siedzibą Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Wąchock .
3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Wąchock   .
§3.
Przedmiotem działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizacja zadań własnych gminy   oraz zadań zleconych gminie .
§4.
1. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należy   :
 a/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych , 
b/ przyznawanie pomocy rzeczowej ,
c/ przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie , d/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie ,
e/ inne zadania z zakresu pomocy społecznej  wynikające z rozeznanych potrzeb gminy,
2. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez gminę należy ; 
1/ udzielenie schronienia , posiłku , niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym ,

2/  świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania   ,
3/ pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze na zasadach przewidzianych dla emerytów
i rencistów ,
4/ udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 5/ praca socjalna , 6/ zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań
wymienionych w pkt. 1 - 5 i w ust. 1
3. Ośrodek organizuje i kieruje realizacją zadań zleconych z zakresu administracji   rządowej ; 1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych   oraz przysługujących do nich dodatków
i świadczeń , 21 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych ,
3/ przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
klęski żywiołowej lub ekologicznej ,
41 przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego , 51 inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu
ochronę poziomu życia osób i rodzin , 6/ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej   i zapewnienie środków na wynagrodzenia
pracowników realizujących zadania określone w pkt 1-5 .
§5.
Zakres działania ośrodka obejmuje ;
a/ sporządzenie bilansu potrzeb i planu ich realizacji
b/ rozpoznanie potrzeb ; materialnych , zdrowotnych , socjalnych ,
b/ koordynacja zadań z zakresu pomocy społecznej ,
§6.
Przy wykonywaniu zadań ośrodek współdziała ;
a/  Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej w Kielcach ,
b/  Samorządem Gminy i jego organami wykonawczymi ,
cl  Pracownikami Samorządowej Służby Zdrowia z terenu Gminy
d/  Szkołami i Przedszkolami , 
e/  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych , 
f/  Sadem Rodzinnym i Opiekuńczym , 
g/ Komenda Policji, 
h/ Zakładami Pracy , 
i/   Rejonowymi Urzędami Pracy , 
j/  Kościołami i związkami wyznaniowymi ,
k/ Osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami i związkami wspierającymi działalność na rzecz pomocy społecznej,
§7.
1. Ośrodek wykonuje zadania pomocy społecznej przy pomocy zatrudnionych w nim osób ;
a/ kierownika,
b/ pracowników socjalnych ,
c/ opiekunek domowych ,	.
2. Kierownik kieruje działalnością ośrodka i jest za nią odpowiedzialny ,
3. Kierownika Ośrodka powołuje Zarząd Gminy ,
4. Decyzje w indywidualnych sprawach wynikających z zadań ośrodka określonych w § 3 wydaje kierownik ośrodka na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską .
5. Kierownik ośrodka odpowiedzialny jest przed Zarządem za jego działalność , a w szczególności za należytą organizację pracy oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie  zadań .
§8
Zakres czynności poszczególnych pracowników ustala   kierownik.
§9
Działalność ośrodka finansowana jest z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz dotacji celowej z budżetu centralnego na realizację zadań zleconych gminie.

§10
Obsługa finansowo - księgowa ośrodka prowadzona jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wąchocku.
§ 11 
Zmiany w statucie mogą  być dokonywane przez Radę.
§12
Strukturę i zadania Ośrodka określa regulamin Ośrodka.
§13
W sprawach nie określonych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.   o pomocy społecznej jednolity tekst z 1993 r. /Dz.U. Nr 13 , poz.60/.


