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Załącznik 
do Uchwały Nr 524/LX/14 
Rady Miejskiej Łomży 
z dnia 9 listopada 2014 r. 

 

 

STATUT 

OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

W ŁOMŻY 

 

§ 1 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zwany dalej "Ośrodkiem" działa na 

podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące 

przepisy:  

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 
593 z późn. zm.), 

2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 
2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),  

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.),  

4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1592 z późn. zm.), 

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.),  

6. Ustawy z dnia 29 września o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z 
późn. zm.),  

7. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 
2008 r. Nr 223, poz. 1458),  

8. Uchwały Nr 523/LX/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia  9 listopada 2014 r. w sprawie 
wyłączenia ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 161 oraz 
utworzenia odrębnej jednostki budżetowej, 

9. niniejszego statutu. 
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§ 2 

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Łomża, działającą w formie jednostki 

budżetowej. 

2. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Łomży.  

3. Obszarem działania Ośrodka jest miasto Łomża.  

4. Siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajduje się w Łomży przy ulicy Wojska 

Polskiego 161.  

§ 3 

1. Celem działalności Ośrodka jest podejmowanie działań z zakresu interwencji 
kryzysowej, zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy domowej oraz 
świadczenie specjalistycznego poradnictwa. 

2. Do zadań Ośrodka należy: 

1) interwencja kryzysowa stanowiąca zespół interdyscyplinarnych działań 
podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, 

2) udzielanie schronienia osobom doznającym przemocy domowej.  

3) poradnictwo specjalistyczne świadczone osobom i rodzinom mającym trudności 
lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 
życiowych. 

§ 4 

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.  

2. Dyrektora zatrudnia Prezydent Miasta Łomży po zasięgnięciu opinii Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży. 

3. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa 

pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.  

4. Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla 

realizacji zadań statutowych. 

§ 5 
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Szczegółowe zadania oraz organizację działania Ośrodka określa regulamin 
organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łomży. 

§ 6 

Ośrodek prowadzi działalność finansową na podstawie ustawy o finansach 
publicznych i innych obowiązujących przepisach prawa. 

§ 7 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego 

uchwalenia. 

       Przewodniczący 
   Rady Miejskiej Łomży 
 
Maciej Andrzej Borysewicz 

 

 
 


