
STATUT 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W WIŚLE 

§1 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle zwany dalej MOPS jest jednostką organizacyjną 

Miasta utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie z dnia 

29 listopada 1990r. o pomocy społecznej 

§2 

MOPS działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej tj. Dz.U.z 1993r. Nr 13 poz 60 z póz. Zm. 

2. Uchwały Rady Miasta Nr XXXVIII/221/98 z dnia 17 kwietnia 1998r. w sprawie powołania 

Miejskiego   Ośrodka Pomocy Społecznej. 

3. Niniejszego statutu zatwierdzonego przez Radę Miasta Wisły. 

4. Innych Przepisów dotyczących państwowych jednostek organizacyjnych jednostek budżetowych. 

§3 

1. MOPS jest jednostką budżetową niesamodzielnie bilansującą się podległą Radzie Miasta. 

2. Obszar działania MOPS obejmuje teren Miasta Wisły. 

§4 

I. Do zadań MOPS należy w szczególności: 

1. Analizowanie stanu pomocy społecznej oraz potrzeb w tym zakresie 

2. Sporządzanie planu pomocy społecznej, 

3. Realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych 

ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i ich rodzin po zapewnieniu odpowiednich 

środków, 

4. Organizowanie placówek pomocy społecznej o lokalnym zakresie działania, 

5. Tworzenie warunków rekompensowania skutków niepełnosprawności w sferze funkcjonowania 

społecznego i ekonomicznego oraz umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych zgodnych z 

możliwościami inwalidów, 

6. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, 

7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Wojewódzki Zespół Pomocy 

Społecznej 

II. W zakresie realizacji zadań ogólnych. 

1. Opracowywanie planów finansowych i rzeczowych MOPS, 

2. Przygotowanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz dla potrzeb  Rady, Zarządu i 

Burmistrza Miasta, 



3. Prowadzenie obsługi administracyjno – gospodarczej, 

4. Rozpatrywanie skarg i wniosków, 

5. Wykonywanie innych zadań na zlecenie Zarządu, Burmistrza. 

III. W zakresie realizacji spraw kadrowych: 

1. Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych pracowników za wyjątkiem spraw kadrowych 

Kierownika MOPS, 

2. Prowadzenie spraw emerytalno – rentowych pracowników MOPS, 

3. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem warunków BHP i P. Poż. W MOPS. 

§5 

W wykonywaniu zadań określonych w §4 MOPS współdziała z: 

1. Samorządem terytorialnym, 

2. Z zakładami służby zdrowia działającymi na terenie miasta, 

3. Organizacjami społecznymi, charytatywnymi i związkami zawodowymi, związkami 

wyznaniowymi. 

§6  

1. Pracą MOPS kieruje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle powołany na 

podstawie uchwały Rady Miasta i jest za nią odpowiedzialny. 

2. Zakres kompetencji Kierownika określa pełnomocnictwo udzielone przez zarząd Miasta. 

§7 

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia 

        Przewodniczący Rady Miasta Wisły 

Mgr inż. Andrzej Pilch 

 


