
UCHWAŁA NR IX/85/2019
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 – z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 – z późn. zm.)

Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:

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

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/205/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 czerwca 2019 r.

Poz. 4631



Załącznik do uchwały Nr IX/85/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 22 maja 2019 r.

STATUT  MIEJSKIEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ W WADOWICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:

1) ustawy o samorządzie gminnym,

2) ustawy o pomocy społecznej,

3) ustawy o finansach publicznych,

4) niniejszego Statutu.

§ 2.  Ilekroć w Statucie mowa o:

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Wadowice;

2) Ośrodku, należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach;

3) Kierowniku należy przez to rozumieć Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wadowicach.

§ 3.  Ośrodek jest  samorządową jednostką organizacyjną Gminy Wadowice, działającą w formie jednostki 
budżetowej.

§ 4.  Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Wadowice.

§ 5. 1. Ośrodek ma siedzibę w Wadowicach przy ulicy Emilii i Karola Wojtyłów 4.

2. Na budynku, w którym Ośrodek prowadzi swoją działalność umieszcza się tablicę informacyjną o treści: 
„Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach”.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 6. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 
przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin 
oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 7. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania:

1) wynikające z ustawy o pomocy społecznej,

2) wynikające z innych ustaw:

a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach  rodzinnych,

b) ustalanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci,

c) ustalanie i wypłacanie świadczeń na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

d) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz 
przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

e) ustalanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych 
oraz ustalanie i wypłacanie dodatków energetycznych na podstawie ustawy Prawo energetyczne,

f) udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

g) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
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h) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

i) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych w zakresie wydawania decyzji dla osób nie mających ubezpieczenia,

j) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie jednorazowego zasiłku

przewidzianego ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem  skutków powodzi,

3) innych, obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych,

4) wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Wadowicach oraz Zarządzeń i Upoważnień Burmistrza Wadowic,

§ 8. 1. Ośrodek realizując swe zadania współpracuje z organizacjami społecznymi  i pozarządowymi, 
Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, a także z osobami fizycznymi 
i prawnymi.

2.  Współpraca Ośrodka z innymi instytucjami odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 9. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Wadowic.

2. Zastępcę Kierownika oraz Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Kierownik.

3. Kierownik działa jednoosobowo wykonując z upoważnienia Burmistrza Wadowic zwykły zarząd, do 
działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu wymagane jest odrębne pełnomocnictwo.

4. Kierownik podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

5. Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje 
uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

6. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań pracowników Ośrodka oraz tryb jego pracy określa 
Regulamin Organizacyjny nadawany przez Kierownika.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka

§ 10. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzony 
przez Burmistrza Wadowic.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych 
w ustawie o finansach publicznych i dysponuje samodzielnymi rachunkami bankowymi.

3. Obsługa kasowa Ośrodka prowadzona jest przez Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego.

§ 11. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych 
z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.

§ 12. Wynagrodzenie pracowników Ośrodka określa Regulamin wprowadzony przez Kierownika zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych 
w samorządowych jednostkach organizacyjnych.

§ 13. Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne Gminy Wadowice przekazane w trwały zarząd 
w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 14. Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności 
właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, 
dokonywania umorzeń, przeszacowań.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 15. 1. Statut nadaje Rada Miejska w Wadowicach w formie uchwały.
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2. Zmiany w statucie Ośrodka dokonywane są w trybie jego uchwalenia.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz
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