
UCHWAŁA NR XV.131.2016
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h”, art.40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1, ust.2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie 
Podhalańskim uchwala, co następuje :

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIX/216/2012 Rady Miejskiej 
w Makowie Podhalańskim z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Bania

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r.

Poz. 2582



 

Załącznik do  

Uchwały Nr XV.131.2016 

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 

z dnia 30 marca 2016 roku. 

 

 

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 
 

 

DZIAŁ I. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, zwany dalej 

„Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Maków Podhalański, nieposiadającą 

osobowości prawnej, która działa w formie wyodrębnionej jednostki budżetowej Gminy 

Maków Podhalański. 

2. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości; 

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

6) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

7) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

10)  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

11) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

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

środków publicznych; 

13) ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania;  

14) ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                    

z usuwaniem skutków powodzi; 

15) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

16) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

17) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 

18) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

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

alkoholizmowi; 

20) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani; 

20) odrębnych przepisów; 

21) niniejszego Statutu. 
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3. Ośrodek realizuje zadania, o których mowa w ust.1 będące zadaniami własnymi gminy, 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami lub zadania 

wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 

4. Siedziba Ośrodka mieści się w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 1.  

5. Ośrodek używa pieczęci prostokątnej o treści: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,       

34-220 Maków Podhalański, ul. Kościuszki 1, tel./fax 033/877-15-54, 877-35-13, e-mail: 

mops.makow@pro.onet.pl , woj. małopolskie; NIP 552-14-39-505; REGON 00242281 1. 

 

6. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Maków Podhalański. 
 

7. Nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Burmistrz Makowa Podhalańskiego. 
 
 

DZIAŁ II. 

Cele i zadania Ośrodka 

 

§ 2. 

1. Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka.  

2. Ośrodek umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości 

i podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem.  

 

3. Pomoc społeczna realizowana przez Ośrodek polega w szczególności na:  

a) przyznawaniu i wypłacaniu przewidywanych ustawą świadczeń,  

b) pracy socjalnej,  

c) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,  

d) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

e) realizacji zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych,  

f) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb.  

 

§ 3 

 

1. Ośrodek realizując zadania własne gminy, kieruje się ustaleniami Burmistrza Makowa 

Podhalańskiego, natomiast zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie             

z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Małopolskiego. 

2. Ośrodek jako jednostka organizacyjna Gminy Maków Podhalański jest finansowany ze 

środków własnych Gminy i środków administracji rządowej na zadania zlecone. 

3. Ośrodek realizuje zadania wynikające z obowiązujących przepisów, udzielonych 

upoważnień oraz pełnomocnictw uchwał Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim,              

w szczególności programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób i rodzin. 
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§ 4 

1. Do zadań własnych gminy, realizowanych przez Ośrodek, wynikających z ustawy              

o pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należą w szczególności:  

a) opracowywanie 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;  

b) sporządzenie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej      

i demograficznej;  

c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym:  

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

 e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

 f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych              

w wyniku zdarzenia losowego;  

g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczenia na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu                       

w Narodowym Funduszu Zdrowia;  

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

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi: 

matką, ojcem lub rodzeństwem; 

 i) praca socjalna; 

j) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

 k) dożywianie dzieci;  

1) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;  

m) kierowanie do domu pomocy społecznej i podnoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu;  

n) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego;  

o) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie. również w wersji 

elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;  

p) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenie pracowników;  

q) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;  

r) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

 s) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

2. Do zadań własnych gminy, realizowanych przez Ośrodek, ponadto należy:  

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;  

b) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;  

c) 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. Do zadań zleconych gminie, realizowanych przez Ośrodek, wynikających z ustawy            

o pomocy społecznej w szczególności należą:  
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a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych             

z klęską żywiołową lub ekologiczną;  

c) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 

celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia;  

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz 

niezbędnego ubrania cudzoziemcom, będącym ofiarami handlu ludźmi oraz cudzoziemcom, 

którzy uzyskali zgodę na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

e) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.  

 

§ 5 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z innych ustaw: 

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

rodzinnych, 

b) ustalanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy             

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

c) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów, 

d) ustalanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci,  

e) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, 

f) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

g) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz organizacja systemu pieczy zastępczej. 

h) prowadzenie zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, 

i) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych, 

j) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie jednorazowego zasiłku 

powodziowego przewidzianego ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych                   

z usuwaniem skutków powodzi, 

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

l) zadania wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim i zarządzeń 

Burmistrza Makowa Podhalańskiego. 

 

§ 6 

Realizując zadania ustawowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 

współpracuje z sądami, instytucjami, organami i jednostkami pomocy społecznej, a także         

z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, 

związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi na 

zasadzie partnerstwa. 

 

 

Dział III. 

Organizacja wewnętrzna i zarządzanie 

§ 7 

1. Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik. 

2. Kierownik Ośrodka zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę.  
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3. Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach w zakresie zadań określonych 

niniejszym statutem wydaje Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia lub 

pełnomocnictw Burmistrza Makowa Podhalańskiego. 

4. Kierownik Ośrodka podejmuje rozstrzygnięcia i wydaje decyzje administracyjne także        

w innych sprawach na podstawie odrębnych upoważnień.  

5. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego, 

który wykonuje wobec Kierownika czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. 

 6. Kierownik Ośrodka dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do 

pracowników zatrudnionych w Ośrodku.  

7. Kierownik jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania 

czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka w ramach upoważnienia 

udzielonego przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego. 

8. W celu realizacji działań statutowych Ośrodka, Kierownik jest uprawniony do wydawania 

zarządzeń, regulaminów i instrukcji.  

§ 8 

1. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia 

alimentacyjne.  

2. Kierownik Ośrodka może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

przepisami. 

3. Kierownik Ośrodka upoważniony jest do reprezentowania i składania woli w imieniu 

Gminy Maków Podhalański w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki.  

4. Kierownik Ośrodka upoważniony jest do podpisywania porozumień i umów cywilno-

prawnych związanych z wykonywaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej               

w Makowie Podhalańskim nałożonych zadań. 

5. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie 

Podhalańskim upoważnienia Burmistrza mogą być udzielone również innej osobie. 

§ 9 

1. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, 

służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za 

wykonywanie powierzonych zadań. 

2. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Ośrodka określają 

indywidualne zakresy czynności. 

3. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają 

odrębne przepisy oraz regulamin wynagradzania. 

4. Tryb pracy Ośrodka i organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka. 

 

 
 

DZIAŁ IV. 

Gospodarka finansowa i mienie MOPS 

 

§ 10 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek 

budżetowych w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości i dysponuje 
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samodzielnie rachunkami bankowymi, z których może dokonywać wypłat do wysokości sum 

zgromadzonych na tym rachunku. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy tj. plan dochodów i 

wydatków, zwany „planem finansowym” w podziale na działy, rozdziały i paragrafy 

opracowany przez Kierownika wspólnie z Głównym Księgowym Ośrodka zgodny z kwotami 

wynikającymi z uchwały budżetowej uchwalanej na dany rok budżetowy przez Radę Miejską 

w Makowie Podhalańskim. 

4. Koszty realizacji zadań powierzonych Ośrodkowi finansowane są z: 

a) środków własnych Gminy Maków Podhalański, w przypadku zadań własnych; 

b) środków dotacji otrzymywanych z budżetu Państwa, w przypadku zadań zleconych Gminie 

Maków Podhalański. 

 

§ 11 
Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenia usług wobec podopiecznych 

oraz innych tytułów określonych przepisami prawa. 

 

§ 12 

Pobrane dochody Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Maków 

Podhalański. 

§ 13 

Odpowiedzialność za gospodarkę finansowa ponosi Kierownik Ośrodka i w zakresie mu 

powierzonym —Główny księgowy.  

 

 

§ 14 

1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, których 

stan i wartość określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdanie bilansowe. 

2. Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w 

szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i prowadzenia 

okresowych inwentaryzacji, dokonywania umorzeń i przeszacowań oraz zapobieganie 

dekapitalizacji. 

 

DZIAŁ V. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 15 

1. Statut nadaje Rada Miejska w Makowie Podhalańskim w formie uchwały. 

 

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

 

§ 16 

Statut wchodzi w życie z dniem nadania. 
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