
 

UCHWAŁA NR XXIX/155/09 RADY MIASTA KOLNO 

z dnia 26 marca 2009 roku 

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h i art. 40 ust. 2 pkt 2 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  
i 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 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) 
oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. , Nr 
115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458;. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie w następującym 
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc:  

1) uchwała Nr V/35/07 Rady Miasta Kolno z dnia 23 marca 2007 roku  zmieniająca uchwałę  
w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego, Nr 95, poz. 794), 

2) uchwała Nr XI/65/07 Rady Miasta Kolno z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian  
w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego,  
Nr 208, poz. 2112). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno. 

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

Przewodniczący Rady Miasta 

Jerzy Staszkiewicz 



Załącznik 
do uchwały Nr XXIX/155/09 

Rady Miasta Kolno z dnia 26 marca 2009r.  

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie 

 

Statut miejskiego Ośrodka pomocy społecznej w Kolnie 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy Statut stanowi o organizacji i zasadach działania Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kolnie. 

§ 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie zwany dalej „Ośrodkiem” działa na 
podstawie: 

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

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz. 
728 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych  (Dz. U. 
Nr 86, poz. 732 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.  
z 2009 Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.), 

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

7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,  
poz. 535 z późn. zm.), 

8) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 11, poz. 74 z późn. zm.), 

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

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), 

11) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143,  
z późn. zm.), 

12) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.), 



13) niniejszego statutu, 

14) uchwał Rady Miasta Kolno, 

15) zarządzeń Burmistrza, 

16) porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w celu 
wykonywania innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. 

§ 3. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie jest jednostką organizacyjną Miasta 
Kolna. 

2. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie miejskiej Kolno w zakresie pomocy 
społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, przyznawania i wypłacania świadczeń oraz potwierdzania prawa do świadczeń 
opieki zdrowotnej swiadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni. 

3. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy miejskiej Kolno z zakresu pomocy społecznej, 
zgodnie z ustaleniami Rady Miasto Kolno. 

§ 4.  Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści „Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 38 tel/fax, 278 28 49”. 

§ 5. Na budynku, w którym Ośrodek prowadzi swoją działalność umieszcza się tablice 
urzędową o treści ‘’ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie’’ 

§ 6. Siedzibą Ośrodka jest lokal w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 38 w Kolnie. 
Obszarem działania Ośrodka jest teren Miasta Kolno. 

ROZDZIAŁ 2 

Zadania ośrodka 

§ 7. 1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone gminie z zakresu pomocy 
społecznej. 

2. Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez MOPS 
należy: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 
pożyczek oraz pomocy w naturze, 

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia  
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 

3. Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym 
realizowanych przez MOPS należy: 

1) opracowanie 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, 

2) sporzadzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 
pozbawionym, 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego, 

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości 
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym  
w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego, 

9) 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, 

10) praca socjalna, 

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 
zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, 

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego lub mieszkaniach chronionych, 

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 

14) dożywianie dzieci, 

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 
w tym domu, 

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również  
w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego, 

18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 
wynagrodzenia pracowników. 

4. Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez MOPS 
należy: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 



3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków  związanych z klęską 
żywiołową lub ekologiczną, 

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, 

6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 
wsparcia, 

5. Ponadto MOPS jest uprawniony także do: 

1) wytaczania na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne, 

2) kierowania wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia 
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, 

3) wykonywania innych zadań, z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych 
potrzeb gminy, 

4)  dokonywania analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 
społecznej. 

6. Dodatkowo do zadań MOPS należy: 

1) realizowanie zadań własnych gminy określonych ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 
71, poz. 734, z późn. zm.) o dodatkach mieszkaniowych, 

2) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, 

3) przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) oraz 
upoważnienia Burmistrza Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, 

4) prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w oparciu o przepisy ustawy  
z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732, z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia 
Burmistrza Miasta do prowadzenia tych postępowań i wydawania decyzji administracyjnych 
w tych sprawach, 

5) prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w oparciu  
o przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. z 2009 Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) oraz upoważnienia Burmistrza Miasta  
do prowadzenia tych postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji, a także 
przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od 
dłużników alimentacyjnych. 

6)  prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń 
opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) oraz upoważnienie Burmistrza Miasta do 
prowadzenia tych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. 



§ 8. 1. Ośrodek w realizacji swych statutowych zadań współdziała z działającymi na jego 
terenie organizacjami społecznymi mającymi w zakresie swojej działalności niesienie pomocy. 

2. Ośrodek współdziała również z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu Miasta 
Kolno, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatowymi 
centrami pomocy rodzinie, powiatowymi urzędami pracy, służbą zdrowia, jednostkami 
ubezpieczeń społecznych, sądami, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami, a także innymi 
podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej. 

3. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne 
porozumienia. 

ROZDZIAŁ 3 

Struktura organizacyjna 

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniony przez Burmistrza. Burmistrz wykonuje 
również  czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika. 

2. Kierownika, w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków, 
zastępuje wyznaczony przez Kierownika pracownik Ośrodka. Upoważnienie nie obejmuje prawa 
do podpisywania decyzji z zakresu administracji publicznej. 

§ 10. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy przede wszystkim:  

1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz; 

2) organizowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez poszczególnych 
pracowników Ośrodka; 

3) odpowiedzialność za powierzone mu mienie; 

4) odpowiedzialność za prawidłowość sporządzenia planu przychodów i rozchodów Ośrodka oraz 
realizację tego planu; 

5) zapewnienie wykonywania zadań wynikających z uchwał Rady Miasta oraz aktów prawnych 
wyższego rzędu; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach z zakresu działania Ośrodka; 

7) składanie Radzie Miasta rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawienie 
wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej; 

8) sporzadzenie informacji i sprawozdań z zakresu działania Ośrodka. 

§ 11. Szczegółowy wykaz obowiązków Kierownika określa zakres czynności ustalony przez 
Burmistrza. 

§ 12. Kierownikowi Ośrodka, upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu administracji 
publicznej w sprawach określonych odpowiednimi przepisami prawa udziela Burmistrz, 
odrębnymi dokumentami. 

§ 13. 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy: 

1) Kierownik Ośrodka – 1 etat; 



2) samodzielne stanowisko ds. świadczeń – 1 etat; 

3) samodzielne stanowisko d/s współpracy z organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami 
realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej – 1 etat; 

4) pracownicy socjalni – 6 etatów; 

5) informatyk -  1 etat; 

6) samodzielne stanowisko ds. swiadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 etaty; 

7) opiekunów w ilosci koniecznej do zapewnienia opieki dla osób jej potrzebujących; 

8) samodzielne stanowisko ds. przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych – 2 etaty; 

9) pracownik obsługi – 1 etat; 

10) główny księgowy – ½ etatu. 

2. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik. Kierownik dokonuje wszelkich 
czynnosci z zakresu prawa pracy za Ośrodek, który jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim 
pracowników, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1. 

3. Szczegółowy wykaz zadań i obowiazków pracowników Ośrodka oraz wymagania 
kwalfikacyjne określają odrębne przepisy prawa. 

§ 14. W ramach Ośrodka tworzy się komórkę organizacyją do realizacji świadczeń rodzinnych 
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pracą tej komórki kieruje bezpośrednio Kierownik 
Ośrodka. 

§ 15. W ramach Ośrodka tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji dodatków 
mieszkaniowych. Pracą tej komórki kieruje bezpośrednio Kierownik Ośrodka. 

ROZDZIAŁ 4 

Gospodarka finansowa 

§ 16. Ośrodek jest jednostką budżetową. 

§ 17. Zasady gospodarki finansowej Ośrodka reguluje: 

1) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76,  
poz. 694), 

2) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. 
zm.), 

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177  
z późn. zm.), 

4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej 
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu 
postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjną – prawną (Dz. U. Nr 116,  
poz. 783), 

5) porozumienia zawierane pomiedzy Burmistrzem Miasta Kolno a Wojewodą Podlaskim  
w sprawie finansowania zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. 



§ 18. 1. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest plan dochodów i wydatków 
sporządzanych przez Kierownika. 

2. MOPS pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta Kolno, a pobrane dochody 
odprowadza na rachunek tego budżetu. 

3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem miasta sprawuje Burmistrz Miasta 
Kolno. 

4. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte 
wykorzystanie. 

ROZDZIAŁ 5 

Nadzór i kontrola 

§ 19. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta 
Kolno. 

§ 20. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań pomocy społecznej 
sprawuje Wojewoda Podlaski. 

ROZDZIAŁ 6 

Postanowienia końcowe 

§ 21. Każda zmiana w niniejszym statucie może być dokonana w drodze uchwały Rady 
Miasta. 


