
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 23 marca 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 r. 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. 

poz. 3774) z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr XXII/477/16 Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 17 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania 

statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 1563). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2-3 uchwały 

nr XXII/477/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę nr LIV/1569/10 Rady 

Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, które stanowią:   

"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.". 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

J. Ossowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 maja 2017 r.

Poz. 2278



Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 23 marca 2017 r. 

 

 

UCHWAŁA NR LIV/1569/10 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 9 września 2010 r. 

 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, 1579 i 1948), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948), art. 110 ust. 1 i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.1)), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2)) w związku  

z art. 93 ust. 1 i art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, określony w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 3. Rachunek dochodów własnych określony uchwałą nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  

8 lipca 1999 r. w sprawie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest prowadzony 

na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2010 r. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 roku w sprawie 

jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia 

Nr 7, poz. 328). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.3) 

 

                                                      
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 753, 1583, 1948 i 2174  

oraz z 2017 r. poz. 38 i 60. 
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260  

oraz z 2017 r. poz. 60 i 191. 
3) uchwała weszła w życie z dniem 26 października 2010 r. 
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Załącznik  do uchwały nr LIV/1569/10 

Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 9 września 2010 r. 

 

STATUT  

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany w dalszej części niniejszego statutu Ośrodkiem, 

jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą w formie 

jednostki budżetowej. 

2. Siedziba Ośrodka mieści się we Wrocławiu. 

3. Obszar działalności Ośrodka obejmuje teren Miasta Wrocławia. 

4. Ośrodek może posiadać własny znak graficzny. 

5. Ośrodek jako jednostka budżetowa jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

Rozdział 2. 

Przedmiot działania 

§ 2. Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest systemowe podejście do rozwiązywania problemów 

społecznych, w celu poprawy jakości życia mieszkańców Wrocławia, w szczególności poprzez: 

1) umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz w celu zapobiegania powstawaniu 

tych sytuacji; 

2) umacnianie rodziny. 

§ 3. Do zakresu działania Ośrodka należy: 

1) wykonywanie zadań własnych gminy i powiatu, zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu 

administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.4)) oraz wykonywanie niżej wymienionych zadań wynikających z innych 

ustaw: 

a) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, 

b) organizowanie wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

c) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, 

d) wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie wynikające  

ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej 

żołnierzom rezerwy, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, 

e) przyznawanie i wypłacanie pomocy pieniężnej dla kombatantów, analiza sytuacji życiowej wyżej 

wymienionych osób oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw, współpraca  

z organizacjami pozarządowymi, w tym ze stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych, 

f) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych  

przez powiatowe centra pomocy rodzinie, 

                                                      
4) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 753, 1583, 1948 i 2174  

oraz z 2017 r. poz. 38 i 60. 
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g) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których 

mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 

z późn.zm.5)), w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 tej ustawy, 

h) prowadzenie postępowań wobec osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych na podstawie tytułu 

wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna, ustalanie 

prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

i) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60) z wyłączeniem zadań 

zastrzeżonych dla innych jednostek; 

j) prowadzenie spraw dotyczących przyznania Karty Dużej Rodziny i wydawanie w tych sprawach decyzji 

administracyjnych, 

k) ponoszenie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców 

umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym  

lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 

z późn. zm.6)), 

l) prowadzenie spraw dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943, z późn. zm.7)), 

m) koordynowanie zadania polegającego na organizowaniu prac społecznie użytecznych na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie 

organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 921), 

n) 8)wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 245 i 60).   

2) aktywizowanie środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebującym  

tej pomocy; 

3) prowadzenie badań i wykonywanie analiz służących ocenie wielkości potrzeb, stosowania właściwych 

sposobów udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz formułowanie oceny stopnia 

zaspakajania potrzeb; 

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego oraz rozpatrywanie skarg na działalność jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej we Wrocławiu; 

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60)  

oraz osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej; 

6) wspomaganie środowisk lokalnych organizujących pracę z dziećmi i młodzieżą; 

7) wspomaganie projektów na rzecz pomocy rodzinie; 

8) nadzór i koordynacja nad działającymi na terenie Wrocławia mieszkaniami chronionymi, domami pomocy 

społecznej, ośrodkami wsparcia, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinnymi domami dziecka, 

rodzinami zastępczymi oraz Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu; 

9) nadzór merytoryczny nad realizacją zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym. 

                                                      
5) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 753, 1583, 1948 i 2174  

oraz  z 2017 r. poz. 38 i 60. 
6) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 

2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60. 
7) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1010, 1954, 1985 i 2169  

oraz z 2017 r. poz. 60. 
8) dodany przez § 1 uchwały nr XXII/477/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę  

nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 1563). 
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Rozdział 3. 

Struktura organizacyjna 

§ 4. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek 

organizacyjnych, w tym podział czynności i odpowiedzialności pracowników, określa regulamin 

organizacyjny, nadany przez Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Wrocławia. 

2. Zasady organizacji i czasu pracy określa regulamin pracy nadany przez Dyrektora. 

3. Zasady wynagradzania pracowników określa regulamin wynagradzania nadany przez Dyrektora. 

4. Zasady przyznawania pracownikom świadczeń z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa 

regulamin zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nadany przez Dyrektora, po uprzednim uzgodnieniu 

z przedstawicielami działających w Ośrodku związków zawodowych. 

Rozdział 4. 

Organy zarządzające 

§ 5. 1.  Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Wrocławia. 

3. Dyrektor zarządza jednostką jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 

Wrocławia. 

4. Dyrektor Ośrodka może udzielać dalsze pełnomocnictwa pracownikom Ośrodka w zakresie 

niewykraczającym poza udzielone Dyrektorowi umocowanie przez Prezydenta Wrocławia, o którym mowa 

w ust. 3. 

5. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, składa oświadczenia woli w zakresie wynikającym  

z pełnomocnictwa. 

6. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona wykonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu 

prawa pracy. 

§ 6. 1.  Dyrektor Ośrodka wykonuje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego. 

2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony Zastępca Dyrektora, w zakresie 

wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora. 

3. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora  

oraz wynikających z zakresu ich obowiązków i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 

§ 7.  Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 

1) realizacja zadań określonych w § 3; 

2) przygotowywanie propozycji wydatków z budżetu Gminy, w tym dotyczących przedsięwzięć 

inwestycyjnych i remontowych; 

3) opracowywanie rocznych planów finansowych; 

4) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka; 

5) ustalanie organizacji wewnętrznej i systemu kontroli Ośrodka; 

6) zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej. 

Rozdział 5. 

Kontrola i nadzór 

§ 8. 1.  Organem sprawującym nadzór nad Ośrodkiem jest Prezydent Wrocławia. 

2. W ramach sprawowania nadzoru Prezydent Wrocławia jest w szczególności uprawniony do: 

1) określania kierunków działania Ośrodka; 

2) dokonywania oceny pracy Dyrektora i działalności Ośrodka; 

3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystywania środków przeznaczonych na określone cele. 
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Rozdział 6. 

Gospodarka finansowa 

§ 9. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach 

publicznych. 

2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan dochodów i wydatków, zwany 

planem finansowym Ośrodka. 

3. Dyrektor Ośrodka może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom 

Ośrodka. 

4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem Gminy Wrocław sprawuje Prezydent Wrocławia. 

§ 10. Oświadczenia woli Dyrektora Ośrodka, dotyczące zobowiązań finansowych winny być 

kontrasygnowane przez Głównego Księgowego Ośrodka lub osobę przez niego upoważnioną. 

Rozdział 7. 

Postanowienia końcowe 

§ 11.  Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.  
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