
UCHWAŁA NR XXV/182/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kościerzynie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co 
następuje : 

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kościerzynie. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/199/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 września 
2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kościerzynie oraz uchwała Nr XXXIX/265/08 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 10 
grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kościerzynie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie nowych przepisów regulujących zakres zadań Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, istnieje konieczność dostosowania statutu 
do obecnie obowiązujących unormowań. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/182/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 lutego 2012 r.

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie 

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, zwany dalej MOPS jest 
budżetową jednostką organizacyjną utworzoną przez Radę Miasta w Kościerzynie w celu 
realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z zakresu innych przepisów, 
powołanych w dalszej części statutu. 

§ 2. Siedzibą i obszarem działania MOPS jest miasto Kościerzyna. 
§ 3. Nadzór bieżący nad działalnością MOPS sprawuje Burmistrz miasta Kościerzyna. 
§ 4. MOPS realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej, 

określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W ramach tych zadań 
MOPS wykonuje: 

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należą: 
1) 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; 

2) sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej; 
3) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego; 
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu 
i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 
9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1Id: FHASB-TPINM-WZRNN-NZAFX-BAIFY. Podpisany



nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 

10) praca socjalna; 
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi; 

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 
13) dożywianie dzieci; 
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 
15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu; 
16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego; 
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 
teleinformatycznego; 

18) przyznawanie i wypłacanie zasiłkow stałych; 
19) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
2. Zadania własne gminy, do których należy: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia 

o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających 

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 
poradnictwa zawodowego i szkoleniach. 
3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do których należy: 

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 
z klęską żywiołową lub ekologiczną; 

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi; 
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4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 
na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 
specjalistycznego wsparcia. 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej, oraz cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na 
pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 
§ 5. Do obowiązków MOPS należy też realizacja zadań gminy nałożonych ustawą 

z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania". 

§ 6. Do obowiązków MOPS należy także wykonywanie zadań gminy wynikających 
z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. 

§ 7. Obowiązkiem MOPS jest również wykonywanie zadań gminy wynikających z art. 
41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowywaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie. 

§ 8. MOPS wypełnia też zadania gminy zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 

§ 9. MOPS realizuje także zadania gminy określone w ustawie z dnia 28 listopada 
2003r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 10. Do obowiązków MOPS należy także wykonywanie zadań zleconych gminie 
wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów. 

§ 11. Do MOPS należy też realizowanie zadań gminy dotyczące wykonywania kary 
ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej oraz aktywizacja środowiska 
lokalnego. 

§ 12. MOPS wypełnia również zadania gminy zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

§ 13. Do obowiązków MOPS należy ponadto wykonywanie zadań gminy określonych 
w ustawie z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

§ 14. Działalność MOPS z zakresie zadań własnych gminy oraz jego utrzymanie 
finansowana jest ze środków budżetu gminy miejskiej Kościerzyna, środków 
pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, natomiast środki na 
realizację i obsługę zadań zleconych zapewnia budżet państwa. 

§ 15. 1) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje dyrektor podporządkowany 
Burmistrzowi Miasta. 
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2) Dyrektor MOPS odpowiada za właściwą realizację przypisanych MOPS zadań oraz za 
prawidłowe wykorzystanie powierzonych MOPS środków finansowych i rzeczowych. 

3) Dyrektor MOPS składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka 
oraz przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej. 
§ 16. Do obowiązków i uprawnień dyrektora MOPS należy w szczególności: 

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy MOPS, dokonywanie podziału zadań dla 
poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy – zgodnie z opracowanym 
regulaminem Ośrodka i schematem organizacyjnym zatwierdzonym przez Burmistrza 
Miasta; 

2) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych dotyczących pracowników MOPS; 
3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań realizowanych 

przez MOPS ( w zakresie upoważnień udzielonych przez Radę Miasta i Burmistrza). 
§ 17. Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego 

nadania. 
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