
UCHWAŁA NR 134/XXX/09 RADY MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 31 marca 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zambrowie w jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zambrowie 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. “h” i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Miasta 

Zambrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznikowi do uchwały Nr 149/XXIV/96 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia  

26 listopada 1996 r. ( zm. uchwała Nr 43/VII/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r.; Dz. Urz. Woj. Podl. 

Nr 45, poz. 960, uchwała Nr 84/XVII/04 z dnia 24 lutego 2004 r. Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 21,  

poz. 413, uchwała Nr 126/XXIV/04 z dnia 30 listopada 2004 r.; Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 193,  

poz. 2627) nadaje się brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów. 

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

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Andrzej Gniazdowski 



Załącznik 

do uchwały Nr 134/XXX/09  

Rady Miasta Zambrów 

z dnia 31 marca 2009 r. 

 
„Załącznik do uchwały 

Nr 149/XXIV/96 

Rady Miejskiej w Zambrowie 

z dnia 26 listopada 1996 r. 

STATUT 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMBROWIE 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  Jednostka budżetowa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie, w skrócie 

zwana dalej MOPS, działa na podstawie: 

1) uchwały Rady Miejskiej Nr 149/XXIV/96 z dnia 26 listopada 1996r. w sprawie przekształcenia 

zakładu budżetowego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie – w jednostkę 

budżetową – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie; 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728  

ze zm.); 

3) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734,  

ze zm.); 

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139,  

poz. 992 ze zm.); 

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

(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.;) 

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.); 

7) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.); 

8) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 98, poz. 1071, ze zm.); 

9) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

ze zm.); 

10) innych ustaw i przepisów wykonawczych; 

11) niniejszego Statutu. 

§ 2. MOPS stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Miasta Zambrów nieposiadającą 

osobowości prawnej. 



§ 3. 1. Siedziba MOPS znajduje się w Zambrowie ul. Fabryczna 3. 

2. MOPS prowadzi działalność na terenie miasta Zambrów. 

ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA MOPS 

§ 4. 1. MOPS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, który jest organem wykonawczym 

jednostki budżetowej. 

2.  Dyrektor MOPS wykonuje wszystkie zadania zlecone dotychczas Kierownikowi MOPS 

w Zambrowie przez wcześniejsze akty prawa miejscowego i zarządzenia wykonawcze Burmistrza 

Miasta Zambrów. 

3. Dyrektora MOPS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Zambrów. 

4. Zastępcę Dyrektora MOPS zatrudnia i zwalnia Dyrektor MOPS po uzyskaniu akceptacji 

Burmistrza Miasta Zambrów. 

5. Dyrektor MOPS zarządza MOPS w ramach uprawnień przyznanych przez Burmistrza 

Miasta Zambrów. 

6. Strukturę organizacyjną MOPS tworzy Dyrektor i podlegli mu pracownicy. 

7. W strukturze organizacyjnej MOPS wyróżnia się komórki organizacyjne: 

- pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych, 

- świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

- księgowość,  

- kadr i spraw organizacyjnych, 

- noclegownię. 

8. Dyrektor MOPS wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach  

z zakresu: pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego, na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta Zambrów. 

9. Inni pracownicy MOPS wydają decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach  

z zakresu: pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego, na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta Zambrów udzielonych 

na wniosek Dyrektora MOPS. 

10. Dyrektor MOPS w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z przepisami prawa 

podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. 

11. Do zadań i uprawnień Dyrektora MOPS należy w szczególności: 

a) organizowanie pracy MOPS, 

b) wydawanie decyzji administracyjnych w ramach udzielonych upoważnień, 

c) sporządzanie planu finansowego MOPS, 

d) podejmowanie czynności prawnych w zakresie zarządu MOPS, 

e) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie innych czynności związanych 

ze stosunkiem pracy, 



f) reprezentowanie MOPS na zewnątrz, 

g) opracowanie regulaminu organizacyjnego MOPS, zawierającego szczegółową strukturę 

organizacyjną MOPS i podział czynności między stanowiska pracy, przedłożenie go do 

zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Zambrów, 

h) Dyrektor MOPS składa Radzie Miasta Zambrów coroczne sprawozdanie z działalności 

MOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

12. W sprawach przekraczających zakres uprawnień przekazanych Dyrektorowi MOPS, 

czynności prawne związane z wykonywaniem ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw, 

podejmuje Burmistrz Miasta Zambrów. 

ROZDZIAŁ III 

ZADANIA MOPS 

§ 5. MOPS realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie wynikające z: 

1) ustawy o pomocy społecznej; 

2) ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie spraw związanych z przyznawaniem i 

wypłacaniem świadczeń rodzinnych; 

3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie spraw związanych z 

przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania 

działań wobec dłużników alimentacyjnych; 

4) ustawy o dodatkach mieszkaniowych w zakresie związanym z przyznawaniem  

i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych; 

5) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych 

Uzależnień. 

§ 6. W ramach prowadzenia zadań określonych w § 4 Dyrektor MOPS jest uprawniony do 

orzekania o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń i ich egzekucji. 

ROZDZIAŁ IV 

GOSPODARKA FINANSOWA MOPS 

§ 7. 1. MOPS w Zambrowie jest samodzielnie bilansującą jednostką budżetową. 

2. MOPS w Zambrowie pokrywa swoje wydatki z budżetu miasta, a uzyskane dochody 

odprowadza do tego budżetu. 

3. Wydatkami MOPS są wydatki przeznaczone na realizację statutowych zadań oraz 

wydatki na utrzymanie MOPS. 

4. MOPS posiada odrębne rachunki bankowe. 

5. Z rachunku MOPS można dokonywać wypłat do wysokości zgromadzonych na tym 

koncie środków. 

§ 8. 1. MOPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie  

o finansach publicznych. 



2. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody 

i wydatki, sporządzany przez Dyrektora MOPS i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta Zambrów. 

3. MOPS rozlicza się z wykonywania planu finansowego przedkładając comiesięcznie  

i kwartalnie sprawozdania do Skarbnika Miasta. Kontrolę prawidłowości rozliczeń przeprowadza 

Skarbnik Miasta.  

4. MOPS stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości klasyfikację dochodów  

i wydatków budżetowych określoną w odpowiednich przepisach. 

ROZDZIAŁ V 

MIENIE MOPS 

§ 9. 1. Majątek MOPS stanowią: 

- środki trwałe, 

- wartości niematerialne i prawne. 

2. MOPS prowadzi ewidencję majątku jednostki. 

§ 10. 1. Za majątek MOPS odpowiedzialność ponosi Dyrektor. 

2. Odpowiedzialność za właściwą eksploatację, ochronę składników majątkowych w czasie 

godzin pracy ponoszą pracownicy, którym pieczy składniki te powierzono w związku  

z zajmowanym stanowiskiem. 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. Zmiana lub uzupełnienie niniejszego Statutu następuje w drodze uchwały Rady Miasta 

Zambrów.” 


