
U C H W A Ł A   Nr XLI/434/2005 
 

R a d y   M i a s t a   G n i e z n a 
 

z dnia 11 października 2005 r. 

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 110 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada 

Miasta Gniezna uchwala się co następuje: 

 

  

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, stanowiący  

       załącznik do niniejszej uchwały. 

 

  

§ 2. Traci moc Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, zatwierdzony uchwałą  

       Miejskiej Rady Narodowej Nr XII/63/90 z dnia 12 kwietnia 1990 r. wraz z późniejszymi 

       zmianami. 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna i Dyrektorowi  

        Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie. 

 

  

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  

       Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

UZASADNIENIE 

 

Z uwagi na zmianę Ustawy o pomocy społecznej i w ślad za tym idące zmiany zadań gminy – 

zarówno własnych jak i zleconych – zachodzi konieczność opracowania nowego Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uwzględniając powyŜsze zmiany. 

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały zatwierdzającej przedmiotowy Statut MOPS jest 

konieczne i uzasadnione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                 Załącznik do Uchwały  Nr XLI/434/2005 

                                                                                                 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.10.2005 r. 

 

 

Statut 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gnieźnie 

 

Dział I. Przepisy ogólne. 

§ 1 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, zwany dalej MOPS, jest samodzielną 

jednostką organizacyjną Miasta Gniezna, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą 

jako wyodrębniona jednostka budŜetowa Miasta Gniezna. 

2. MOPS realizuje zadania: 

1) Miasta Gniezna w zakresie pomocy społecznej, stanowiące zadania własne oraz zlecone, 

nałoŜone ustawami albo wykonywane na podstawie porozumień zawartych z organami 

administracji rządowej, 

2) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi 

podmiotami, 

3) inne zadania Miasta Gniezna określone jako zadania MOPS w niniejszym Statucie lub 

wynikające z przepisów prawa. 

 

§ 2 

1. Siedzibą MOPS jest Gniezno. 

2. Terenem działalności MOPS jest obszar administracyjny Miasta Gniezna. 

 

Dział II. Cele i zadania MOPS. 

§ 3 

Celem działalności MOPS jest: 

1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych osób i rodzin uprawnionych do korzystania 

ze świadczeń pomocy społecznej oraz umoŜliwienie im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, 

2) doprowadzenie do moŜliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin, o których mowa  

w pkt.1 oraz doprowadzenie do integracji osób i rodzin ze środowiskiem, 



  

3) umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜenia trudnych sytuacji Ŝyciowych, których 

nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, moŜliwości i uprawnienia oraz 

zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. 

 

§ 4 

MOPS działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

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

ze zmianami), zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej, 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r.,  

Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zmianami), 

4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., 

Nr 15, poz. 148 ze zmianami), 

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., Nr 

76, poz. 694 ze zmianami), 

6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 ze 

zmianami), 

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 

ze zmianami), 

8) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz 

zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zmianami), 

9) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 ze zmianami), 

10) niniejszego Statutu, 

11) innych przepisów dotyczących placówek pomocy społecznej i jednostek budŜetowych. 

 

§ 5 

Zadania MOPS obejmują: 

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, 

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 

3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielenie pomocy 

osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania 

 w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, 

4) zaspokajanie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych osób i rodzin w szczególności poprzez: 



  

a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi 

przepisami, 

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej 

oraz innymi przepisami, 

5) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich 

zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, 

6) organizowanie róŜnorodnych form pomocy, a takŜe udział w rozwijaniu infrastruktury 

odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym, 

7) projektowanie budŜetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych MOPS, 

8) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, 

9) właściwą organizację pracy dla realizacji zadań oraz nadzór w zakresie gospodarowania 

przydzielonymi środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i 

celowości, 

10) inspirowanie i podejmowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez 

osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej. 

 

§ 6 

Do zadań MOPS naleŜy równieŜ zapewnienia warunków realizacji zadań statutowych. 

 

§ 7 

1. W ramach zadań statutowych MOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy 

społecznej w zakresie: 

zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, do których naleŜy: 

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego, 

d) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów 

osłonowych, 

f)  opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych  

      ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  



  

       i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 

       osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

g)  sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 

h) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 

tego pozbawionym, 

i) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i 

moŜliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

j) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego, 

k) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która 

zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, 

osobistej opieki nad długotrwale lub cięŜko chorym członkiem rodziny oraz 

wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

l) praca socjalna, 

m) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,  

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, 

n) prowadzenie i zapewnianie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych, 

o) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 

p) doŜywianie dzieci,  

q) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

r) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu, 

s) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwym organom, 

równieŜ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,  

 

zadań własnych gminy, do których naleŜy: 

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych 

b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, poŜyczek oraz pomocy w naturze, 

c) zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu 

gminnym oraz kierowanie do innych osób wymagających opieki, 



  

d) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 

e) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach, 

 

       zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę,  

       do których naleŜy: 

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną, 

e) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

f) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

mających na celu ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup społecznych oraz 

rozwój specjalistycznego wsparcia. 

 

§ 8 

Do zadań MOPS naleŜy ponadto wykonywanie innych zadań Miasta Gniezna z zakresu 

pomocy społecznej, na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Miasto 

Gniezno z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami. 

 

§ 9 

MOPS moŜe wytaczać na rzecz obywateli powództwo o roszczenie alimentacyjne. 

 

§ 10 

MOPS moŜe kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, orzeczenia  

o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do organów określonych 

odrębnymi przepisami. 

 

 



  

§ 11 

MOPS współdziała z prowadzącymi na terenie Miasta Gniezna działalność organizacjami 

społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, 

fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu 

realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. 

 

 

Dział III. Organizacja i zarządzanie MOPS 

§ 12 

1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gnieźnie kieruje i reprezentuje go  

na zewnątrz Dyrektor MOPS, który jest zatrudniany przez Prezydenta Miasta Gniezna.  

2. Dyrektor MOPS wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia słuŜbowe oraz wprowadza 

regulaminy dotyczące funkcjonowania MOPS. 

3. Dyrektor MOPS wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych 

 w MOPS. 

4. Dyrektor MOPS jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń 

woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem MOPS, 

mających na celu realizację zadań statutowych lub ustawowych MOPS, a takŜe  

do występowania i prowadzenia w imieniu Miasta Gniezna spraw przed sądami  

w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania na podstawie odrębnych 

pełnomocnictw. 

5. Dyrektor MOPS wydaje decyzje administracyjne na podstawie upowaŜnienia udzielonego 

przez Prezydenta Miasta Gniezna. 

6. Dyrektor MOPS jest upowaŜniony do umarzania, w sytuacjach przewidzianych w ustawie 

o pomocy społecznej, naleŜności wynikających z umów poŜyczki na ekonomiczne 

usamodzielnienie. 

 

§ 13 

1. Dyrektor kieruje pracami MOPS przy pomocy: 

 - Zastępcy Dyrektora, 

 - Głównego Księgowego, 

 - Kierowników Komórek Organizacyjnych. 

2. Funkcjonowanie MOPS opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, słuŜbowego 

podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za 

wykonywanie powierzonych zadań. 



  

 3.Dyrektor MOPS określa w Regulaminie organizacyjnym ustalonym przez Prezydenta 

Miasta Gniezna strukturę organizacyjną MOPS z uwzględnieniem podziału na wewnętrzne 

komórki organizacyjne i określa ich szczegółowy zakres działania. 

 

 

 

Dział IV. Gospodarka finansowa MOPS. 

§ 14 

1. MOPS jest jednostką budŜetową Miasta Gniezna, i prowadzi swoją działalność zgodnie  

z zasadami określonymi w ustawach, o których mowa w § 4 pkt. 4 i 5, pokrywa swoje 

wydatki bezpośrednio z budŜetu Miasta Gniezna i odprowadza uzyskane dochody  

na rachunek dochodów budŜetu Miasta Gniezna. 

2. MOPS posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

3. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest plan finansowy, opracowywany przez 

Dyrektora MOPS, zatwierdzany uchwałą budŜetową Rady Miasta Gniezna. 

 4.  Finansowanie zadań Ośrodka następuje : 

      1)    ze środków samorządowych budŜetu Miasta, 

      2)    z dotacji celowych z budŜetu państwa, 

      3)    z innych prawem dopuszczalnych źródeł. 

 

 

 

 

 

 

 


