
UCHWAŁA NR XXXIV/534/09 
RADY MIEJSKIEJ DĘBICY 

z dnia 8 października 2009 roku 
 
 
 

W sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                
                  w Dębicy. 

 
 

Na podstawie art. 7 ust.1 p. 6, art. 10 ust. 1, art.18 ust. 2 p. 9 lit. h, ustawy                    
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 
16 ust.1, art. 17, art. 18, art. 110 ust. 1, ustawy z dnia 12 marca 2004r.                         
o pomocy społecznej (t. j. z 2008 r. Dz. U. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.), art. 20 ust. 
3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. z 2009 r. 
Dz. U. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)  

 
Rada Miasta Dębicy uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 

W Uchwale Nr XXXVII/415/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 lutego 

2009 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dębicy zmienia się załącznik do w/w uchwały w brzmieniu jak załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                        Przewodniczący  
                                                                                   Rady Miejskiej w Dębicy 

                     
                                                                                                    Jan Borek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/534/09 
Rady Miejskiej w Dębicy  

z dnia 8 października 2009 roku. 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

Postanowienia ogólne: 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy – nazwa skrócona MOPS 

jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Dębicy.  

 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie przepisów 

w szczególności: 

 

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                                            

(t. j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.), 

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. z 2008 r. 

Dz. U. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.), 

3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych                            

(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),  

4) Ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 1 poz. 7 z późn. 

zm.), 

5) Innych przepisów z zakresu pomocy społecznej,  

6) Uchwały Nr IV/20/90 z dnia 21 sierpnia 1990 r. Rady Miejskiej 

w Dębicy w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dębicy. 

 

3. Organizację i zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dębicy określa Regulamin Organizacyjny.  

 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Cel i przedmiot działania: 
 

1. Celem pomocy społecznej jest umoŜliwienie osobom i rodzinom 

przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych osób i rodzin, których 

nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 



zasoby i moŜliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do 

Ŝyciowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze 

środowiskiem. 

 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostką organizacyjną 

Gminy Miasta Dębica wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie 

z celami określonymi w ust.1. 

 

3. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŜliwia im Ŝycie 

w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

 

4. Cele wymienione w ust. 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 

wykonując: 

 

1) zadania własne gminy, 

2) zadania obowiązkowe określone w ustawie, 

3) zadania zlecone i powierzone. 

 

5. Cele te Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje poprzez: 

 

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy 

społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 

pomocy społecznej, 

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń, 

4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych 

potrzeb Ŝyciowych osób indywidualnych i rodzin, 

5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodowa, skierowana na 

pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności 

do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich 

ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, 

6) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

7) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb, 

8) realizację zadań przewidzianych w przepisach szczegółowych. 



ROZDZIAŁ III 
 

Zadania własne gminy (miasta) realizowane przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej: 

 

1. Do zadań własnych gminy (miasta) z zakresu pomocy społecznej                        

o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez MOPS naleŜy 

w szczególności: 

 

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) sporządzanie 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 zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 

8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom 

niemającym dochodu i moŜliwości uzyskania świadczeń na podstawie 

przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 

Zdrowia; 

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, 

która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością 

sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub 

cięŜko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

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) doŜywianie; 

15) sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym; 

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za 

pobyt mieszkańca gminy w tym domu;  

17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do Ŝycia po 

zwolnieniu z zakładu karnego; 

18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu 

wojewodzie, równieŜ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 

informatycznego; 

19)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych 

w przepisach o świadczenie opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

 

2. Ponadto do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej MOPS 

naleŜy w szczególności: 

 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie                  

w formie zasiłków, poŜyczek 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, 

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania 

ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, 

upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego 

i o szkoleniach. 



3. Dodatkowo do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej naleŜy 

rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawach dodatków 

mieszkaniowych na podstawie upowaŜnienia Burmistrza Miasta Dębicy 

wydanego w związku z art. 7 ust. 1a ustawy o dodatkach mieszkaniowych.  

 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:  

 

1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

MOPS naleŜy w szczególności: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków 

związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną; 

2) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych                      

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów 

samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy 

społecznej, mających na celu ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin 

i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 

5) środki na realizację i obsługę wyŜej wymienionych zadań zapewnia 

budŜet państwa; 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a takŜe udzielanie 

schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, 

o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku 

o cudzoziemcach (t. j. z 2006 r. Nr 234 poz. 1694); 

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a takŜe udzielanie 

schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy 

uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

8) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

 

2. Ponadto do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej naleŜy 

prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, pomocy 



osobom uprawnionym do alimentów i wydawanie decyzji kończących 

postępowanie na podstawie upowaŜnienia Burmistrza Miasta Dębicy 

wydanego w związku z art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych.  

 
 

ROZDZIAŁ V 
 

1. Na czele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stoi Dyrektor. 

 
2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie i w zakresie określonym 

w pełnomocnictwie udzielonym przez Burmistrza Miasta Dębicy. 

 
3. Burmistrz udziela Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

upowaŜnienia do wydawania decyzji administracyjnych 

w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŜących 

do właściwości gminy. 

 
4. UpowaŜnienie, o którym mowa w ust. 3 moŜe być takŜe udzielone innej 

osobie na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
5. Burmistrz udziela Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

upowaŜnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń 

rodzinnych, a takŜe do wydawania w tych sprawach decyzji. 

6. Burmistrz udziela Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

upowaŜnienia do prowadzenia postępowania, w sprawach pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, a takŜe do wydawania w tych 

sprawach decyzji. 

 
7. Burmistrz udziela Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

upowaŜnienia do rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji 

w sprawach dodatków mieszkaniowych.  

 
8. UpowaŜnienie, o którym mowa w ust. 5 i ust. 6 moŜe być takŜe 

udzielone innej osobie na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

 



9. Burmistrz udziela Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

upowaŜnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących 

potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 

 
10. Burmistrz udziela Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej upowaŜnienia do podejmowania czynności związanych 

z prowadzeniem Klubu Integracji Społecznej w MOPS. 

 

11. Burmistrz udziela Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej upowaŜnienia do dokonywania czynności prawnych 

związanych z realizacją zadania pn.: WypoŜyczalnia Sprzętu 

Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Dębicy”. 

 

12. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy 

Dyrektora i Głównego Księgowego. 

 

13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budŜetową. 

 
14. Działalność finansowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

prowadzona jest według przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.                     

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.). 

 
15. Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dębicy stanowi plan finansowy opracowywany na kaŜdy 

rok budŜetowy. 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
 

Postanowienia końcowe 

 

1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie 

Miejskiej w Dębicy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.  

2. Zmiana Statutu moŜe nastąpić w trybie jego nadania.  

 


