
UCHWAŁA NR XXXI/411/2017
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Miasta Wisła 

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXVIII/221/98 
Rady Miasta Wisła z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wiśle otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XX/261/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle oraz uchwała Nr XXVI/355/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 
26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/411/2017

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle, zwany dalej „MOPS” działa na podstawie:

1)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.),

2)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.),

3)  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.),

4)  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 180),

5)  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.),

6)  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
489),

7)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),

8)  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
697),

9)  ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 785),

10)  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195),

11)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 783),

12)  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1828),

13)  ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem„ (Dz. U. z 2016 r., poz.
1860),

14)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),

15)  uchwały Nr XXXVIII/221/98 Rady Miasta Wisła z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle,

16)  niniejszego statutu.

§ 2. 

1.  MOPS jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Wisła - jednostką budżetową.

2.  Siedzibą MOPS jest lokal przy pl. Bogumiła Hoffa 3 w Wiśle.

3.  Obszar działania MOPS obejmuje teren Miasta Wisła.

Rozdział 2

Cele i zadania

§ 3. 

1.  MOPS udzielając pomocy ma na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz
umożliwienie im bytowania w godnych warunkach.

2.  MOPS wspomaga również rodziny w przezwyciężeniu trudnych sytuacji, które nie mogą one pokonać
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
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§ 4. 

1.  MOPS w Wiśle w opraciu o ustawę wymienioną w §1 pkt 1 Statutu wykonuje:

1)  zadania własne gminy,

2)  zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2.  W oparciu o ustawę wymienioną w §1 pkt 3 MOPS realizuje świadczenia rodzinne i opiekuńcze.

3.  W oparciu o ustawę wymienioną w §1 pkt 4 MOPS realizuje dodatki mieszkaniowe.

4.  W oparciu o ustawę wymienioną w §1 pkt 5 MOPS realizuje zadania programu profilaktyki i
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz prowadzi Zespół Informacyjno - Konsultacyjny ds. Rozwiązywania
Problemów Rodziny.

5.  W oparciu o ustawę wymienioną w §1 pkt 6 MOPS zgodnie z postanowieniami ustawy realizuje pomoc
osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji,
przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz podejmuje działania wobec dłużników
alimentacyjnych.

6.  W oparciu o ustawę wymienioną w §1 pkt 7 MOPS zgodnie z postanowieniami ustawy realizuje zadania w
niej określone, a w szczególności: udziela pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływuje na osoby
stosujące przemoc, zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

7.  W oparciu o ustawę wymienioną w §1 pkt 8 MOPS realizuje zadania gminy w niej określone, a w
szczególności organizuje pracę z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu dzieci.

8.  W oparciu o ustawę wymienioną w §1 pkt 9 MOPS prowadzi postępowania i wydaje Karty Dużej Rodziny.

9.  W oparciu o ustawę wymienioną w §1 pkt 10 MOPS prowadzi postępowania w sprawie świadczeń
wychowawczych, wydaje decyzje i wypłaca świadczenia.

10.  W oparciu o ustawę wymienioną w §1 pkt 11 MOPS prowadzi postępowania w zakresie przeciwdziałania
narkomanii.

11.  W oparciu o ustawę wymienioną w §1 pkt 12 MOPS realizuje zadania zapewniając osobom, o których
mowa w tej ustawie możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez KIS oraz zatrudnienie wspierane,
o którym mówi ustawa.

12.  W oparciu o ustawę wymienioną w §1 pkt 13 MOPS realizuje zadania gminy wynikające z tej ustawy i jej
przepisów wykonawczych.

13.  W oparciu o ustawę wymienioną w §1 pkt 14 MOPS prowadzi postępowania w zakresie przyznawania i
wypłaty stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Rozdział 3

Zasady działania i organizacji MOPS

§ 5. 

1.  MOPS kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2.  Szczegółowe zasady działania i wewnętrzną organizację określa Regulamin Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej zatwierdzony przez Kierownika.

Rozdział 4

Zasady gospodarki finansowej

§ 6. 

1.  MOPS jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa i budżetu gminy.

2.  MOPS prowadzi działalność na podstawie planów dochodów i wydatków budżetowych uchwalonych na
dany rok budżetowy przez Radę Miasta.

3.  MOPS dysponuje samodzielnymi rachunkami bankowymi.
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4.  MOPS prowadzi rachunkowość zgodnie z typowym planem kont obowiązującym w jednostkach budżetowych
oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami sprawozdawczości budżetowej.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 7. 

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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