Załącznik do Uchwały Nr XXI/283/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 12 grudnia 2008r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SOPOCIE
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zwany dalej MOPS jest jednostką
organizacyjną Miasta Sopotu utworzoną przez Radę Miasta Sopotu, nie posiadającą
osobowości prawnej, finansowaną w formie jednostki budŜetowej.
2. Siedzibą i obszarem działania MOPS jest Miasto Sopot.
3. MOPS działa w granicach administracyjnych Miasta Sopotu.
4. Nadzór nad MOPS sprawuje Prezydent Miasta Sopotu.

§2
MOPS działa w szczególności na podstawie :
1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z późn.zm.),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr
115 poz. 728),
4) innych przepisów prawa materialnego, dotyczących działania MOPS,
5) niniejszego statutu.

§3
1. MOPS jest podstawową jednostką systemu pomocy społecznej Miasta Sopotu
w skład którego wchodzą ponadto:
1) placówka opiekuńczo - wychowawcza,
2) ośrodki wsparcia,
3) dom pomocy społecznej,
4) inne jednostki organizacyjne powoływane w oparciu o rozpoznane potrzeby Miasta
Sopotu.

2. W skład struktury organizacyjnej MOPS wchodzą podległe pod względem
merytorycznym, kadrowym i finansowym, ośrodki wsparcia oraz ośrodek interwencji
kryzysowej określone w Regulaminie Organizacyjnym MOPS .
3. Zasady funkcjonowania i podporządkowania jednostek organizacyjnych o której
mowa w ust. 1 określa niniejszy statut, statut i regulamin tych jednostek
oraz umowy i porozumienia dotyczące finansowania lub dofinansowywania ich
działalności.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania
§4
Celem działalności MOPS jest:
1) doprowadzenie do moŜliwie pełnego Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin
oraz doprowadzenie do ich integracji ze środowiskiem,
2) umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych,
których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, moŜliwości i
uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.
§5
Zadania MOPS obejmują:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym
rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,
3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie
pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych
oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
4) zaspakajanie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych osób i rodzin, w szczególności poprzez:
a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi
przepisami,
b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy
społecznej oraz innymi ustawami,
5) dokonywanie analiz funkcjonowania pomocy społecznej oraz ocena efektów jej
działalności w mieście,
6) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie
w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
7) organizowanie róŜnorodnych form pomocy, w tym rozwijanie nowych form
pomocy społecznej, a takŜe udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej
potrzebom społecznym,
8) koordynowanie pracy jednostek o których mowa w § 3,
9) nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy nad jednostkami organizacyjnymi
pomocy społecznej w Sopocie,

10) współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi,
Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami
fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa w zakresie pomocy społecznej,
11) realizację „Strategii Integracji i Polityki Społecznej Sopotu 2005-2014”, w zakresie
zadań pomocy społecznej.

§6
MOPS realizuje:
1. zadania własne oraz zlecone powiatu i gminy określone w ustawie o pomocy społecznej,
2. zadania wynikające z innych ustaw, w szczególności:
1) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
2) rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych,
3) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,
4) prowadzenie postępowań przeciwko dłuŜnikom alimentacyjnym,
5) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o
świadczeniach rodzinnych,
6) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
7) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie
uŜytecznych.
§7
1. Realizacja zadania z zakresu pomocy moŜe być zlecana organizacjom pozarządowym
prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania,
jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy
społecznej.
2. MOPS sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych w trybie pkt.1
niniejszego paragrafu.

§8
MOPS moŜe pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych.

§9
MOPS moŜe przyjmować do realizacji w drodze umów zadania w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej.

ROZDZIAŁ III
Organizacja i zarządzanie
§ 10
1. Dyrektor kieruje i reprezentuje MOPS na zewnątrz.
2. Dyrektor MOPS realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i działa w
granicach upowaŜnień do zawierania umów, porozumień oraz do wydawania decyzji
administracyjnych udzielonych przez Radę Miasta Sopotu lub Prezydenta Miasta
Sopotu.
3. Dyrektor realizuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone powiatowi i działa w
granicach upowaŜnień do zawierania umów, porozumień oraz decyzji administracyjnych
udzielonych przez Radę Miasta Sopotu lub Prezydenta Miasta Sopotu.
4. Dyrektor MOPS na podstawie upowaŜnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Sopotu
moŜe występować o przyznanie środków z funduszy unijnych.
5. Dyrektor składa roczne sprawozdanie Radzie Miasta Sopotu z działalności MOPS oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
6. Prezydent Miasta Sopotu nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem
MOPS.
7. Kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w § 3 ust.1 zatrudnia i
zwalnia oraz ustala wynagrodzenie Prezydent Miasta Sopotu na wniosek Dyrektora
MOPS, z zastrzeŜeniem ust.8 niniejszego paragrafu .
8. Zastępców Dyrektora i Głównego księgowego oraz Kierowników jednostek
organizacyjnych będących w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej zatrudnia i zwalnia Dyrektor MOPS.
§ 11
Dyrektor MOPS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych zgodnie z
zapisem § 10 ust.2, 3 i 4 .
§ 12
1. Dyrektor MOPS ustala strukturę MOPS oraz szczegółowy zakres zadań jednostek
i komórek organizacyjnych w Regulaminie organizacyjnym.
2. Regulamin organizacyjny jest wprowadzany w Ŝycie Zarządzeniem Dyrektora
MOPS.
§ 13
1. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŜących do właściwości
gminy oraz powiatu decyzje administracyjne z upowaŜnienia Prezydenta Miasta Sopotu
wydają :
1) Dyrektor,
2) Zastępcy Dyrektora.
2. Prezydent Miasta Sopotu moŜe udzielić innej osobie na wniosek Dyrektora MOPS
upowaŜnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań gminy i
powiatu.

§ 14
W czasie nieobecności Dyrektora MOPS jego obowiązki
Dyrektora MOPS lub inna przez niego upowaŜniona osoba.

przejmuje

Zastępca

§ 15
1. Dyrektor MOPS w imieniu Prezydenta Miasta Sopotu sprawuje nadzór nad
działalnością rodzinnej opieki zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa,
w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek
opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej.
2. Dyrektor MOPS sprawuje nadzór nad jednostkami wymienionymi w § 3 ust. 1 w
zakresie:
1) opiniowania i kontroli realizacji zadań,
2) koordynacji wykonywania zadań,
3) opiniowania rocznych, wieloletnich planów finansowych,
4) opiniowania rocznych sprawozdań.
3. Dyrektor MOPS sprawuje nadzór merytoryczny oraz w zakresie upowaŜnień nad
realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej a powierzonych do
realizacji przez Prezydenta Miasta Sopotu innym podmiotom.

ROZDZIAŁ IV
Gospodarka majątkowa i finansowa
§ 16
Dyrektor MOPS zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i naleŜyte
wykorzystanie.
§ 17
1. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest roczny plan dochodów i wydatków .
2. MOPS prowadzi obsługę finansowo-księgową zadań jednostek i komórek
organizacyjnych działających w strukturze organizacyjnej MOPS.
3. Jednostki organizacyjne wymienione w § 3 ust.1 przedkładają swoje potrzeby oraz
sprawozdania Dyrektorowi MOPS.
§ 18
1. Dyrektor MOPS uprawniony jest do tworzenia rachunku dochodów własnych zgodnie z
przepisami w tym zakresie.
2. MOPS jest upowaŜniony do przyjmowania darowizn przeznaczonych na działalność
statutową.
§ 19
Nadzór nad prowadzoną przez MOPS gospodarką finansową sprawuje Prezydent Miasta
Sopotu.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 20
1.
2.

Statut MOPS jest nadawany przez Radę Miasta Sopotu.
Zmiany do statutu wymagają formy przewidzianej dla jego nadania.

