
 

 

UCHWAŁA NR VII/SXXVII/163/16 

RADY MIASTA WAŁCZ 

z dnia 22 listopada 2016 r. 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałczu. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446, poz. 1579) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930; z 2015r., poz.1310,  1359; z 2016r. poz.753, 1583) Rada Miasta Wałcz 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałczu, w brzmieniu określonym  

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 

1) § 3 oraz załącznik do uchwały Nr III/sXXIX/214/00 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 28.12.2000 r. 

w sprawie połączenia jednostek budżetowych i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Wałczu; 

2) uchwała Nr IV/sXLI/325/06 Rady Miasta w Wałczu z dnia 29 sierpnia 2006 r.  w sprawie zmiany Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu; 

3) uchwała Nr V/sXX/187/08 Rady Miasta w Wałczu z dnia 20.05.2008 r. w sprawie zmiany Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w związku z poszerzeniem działalności o zadania 

reintegracji zawodowej i społecznej realizowane w Klubie Integracji społecznej rozpoczynającym 

działalność w strukturze Ośrodka; 

4) uchwała Nr VI/SXLVII/278/14 Rady Miasta Wałcz z dnia  15.04.2014 r. w sprawie zmiany Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu; 

5) uchwała Nr  VI/SXLVIII/283/14 Rady Miasta Wałcz z dnia  20.05.2014 r. zmieniająca uchwałę  

Nr VI/SXLVII/278/14 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcz. 

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Wałcz 

 

Zdzisław Ryder 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 5130



Załącznik do uchwały Nr VII/SXXVII/163/16 

Rady Miasta Wałcz 

z dnia 22 listopada 2016 r. 

 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W WAŁCZU  

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu, zwany dalej MOPS, jest samodzielną   jednostką 

organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy 

Miejskiej Wałcz. 

2. Siedzibą MOPS jest Miasto Wałcz. 

3. Terenem działalności MOPS jest obszar Gminy Miejskiej Wałcz. 

§ 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością MOPS w zakresie celowości, rzetelności i legalności 

podejmowanych działań sprawuje Burmistrz Miasta Wałcz. 

§ 3. MOPS używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 

§ 4. Podstawę prawną funkcjonowania MOPS stanowią w szczególności przepisy: 

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

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

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami), 

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016r. poz.902), 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 ze zmianami), 

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz.1518 ze zmianami), 

7) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016r. poz.169 

ze zmianami), 

8) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2016, poz.162), 

9) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U z 2016r. poz. 195  

ze zmianami), 

10) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43 poz.225 ze zmianami), 

11) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz.966 ze zmianami), 

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

ze zmianami), 

13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. 

poz.575 ze zmianami), 

14) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059 ze zmianami), 

15) niniejszego Statutu. 

Rozdział  II 

Przedmiot działalności 

§ 5. 1. MOPS realizuje zadania Gminy Miejskiej Wałcz, w szczególności w zakresie: 

1) pomocy społecznej, 

2) wspierania rodziny, 

3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

4) reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, 

5) świadczeń rodzinnych, 

6) świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych, 

7) zasiłków dla opiekunów, 
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8) świadczeń wychowawczych, 

9) dodatków mieszkaniowych, 

10) dodatków energetycznych. 

2. Ponadto MOPS może realizować  zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  

i samorządowej. 

3. MOPS może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. 

§ 6. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych MOPS współpracuje z komórkami 

organizacyjnymi Urzędu Miasta Wałcz, z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Wałcz oraz 

prowadzącymi działalność na terenie Miasta Wałcz organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi 

kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami 

fizycznymi i prawnymi. 

Rozdział  III 

Organizacja i zarządzanie 

§ 7. 1. Kierownikiem MOPS jest Dyrektor MOPS zatrudniany przez Burmistrza Miasta Wałcza. 

2. Dyrektor MOPS działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień, udzielonych stosowanie do 

obowiązujących przepisów  przez Burmistrza Miasta Wałcz bądź Radę Miasta Wałcz. 

3. Dyrektor MOPS prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne  dla realizacji zadań 

statutowych i ustawowych. 

4. Na wniosek Dyrektora MOPS Burmistrz Miasta Wałcz może upoważnić inne osoby do prowadzenia 

postępowań i wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie o którym mowa w ust.3. 

5. Dyrektor MOPS jest upoważniony do reprezentowania Gminy Miejskiej Wałcz przed sądami 

powszechnymi, administracyjnymi, jak również przed innymi organami orzekającymi w sprawach objętych 

zakresem działania MOPS oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

6. Dyrektor MOPS wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora MOPS i Głównego 

Księgowego. 

7. Dyrektor MOPS wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy 

dotyczące funkcjonowania MOPS. 

8. Dyrektor MOPS wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w MOPS. 

9. W razie nieobecności Dyrektora MOPS jego funkcję pełni Zastępca Dyrektora lub inna wyznaczona 

doraźnie osoba. 

10. Szczegółową strukturę organizacyjną MOPS oraz podział zadań ustala Dyrektor MOPS w formie 

Regulaminu Organizacyjnego, który zostaje przedłożony Burmistrzowi Miasta Wałcz do zatwierdzenia. 

Rozdział IV 

Gospodarka finansowa MOPS 

§ 8. 1. MOPS jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Wałcz i prowadzi swoją działalność finansową 

zgodnie z zasadami określonymi dla jednostek budżetowych w ustawie z ustawy  o finansach publicznych. 

2. MOPS posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

3. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest plan finansowy. 

4. Finansowanie zadań Ośrodka następuje: 

1) ze środków budżetu gminy, 

2) z dotacji celowych z budżetu państwa, 

3) z innych prawnie dopuszczalnych źródeł. 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 9. Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Miasta Wałcz. 
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