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Uchwała Nr XXIV/496/12 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 29 marca 2012 r. 
 

w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806,  

zm.: z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, zm.: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, zm.: z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;  

Nr 175, poz. 1457, zm.: z 2006 r. Nr 17, poz. 128, zm.: z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, zm.: z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, 

zm.: z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,  

zm.: z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281), art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, 

poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, zm.: z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zm.: z 2004 r.  

Nr 102, poz. 1055, zm.: z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, zm.: z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, zm.: z 2009 r. Nr 92, poz. 753;  

Nr 157, poz. 1241, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675, zm.: z 2011 r. Nr 21, poz. 113;  

Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, zm.: 

z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 202, poz. 1551; Nr 219, poz. 1706; Nr 221, poz. 1738, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 229; Nr 

81, poz. 527; Nr 125, poz. 842, zm.: z 2011 r. Nr 81, poz. 440; Nr 106, poz. 622; Nr 149, poz. 887) 

 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku nadaje się nazwę „Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Gdańsku”. 

 

§ 2 
 

Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Gdańsku stanowiący Załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 
 

Traci moc Uchwała Nr XVIII/551/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2003 roku  

w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku zmieniona 

Uchwałą Nr XLVII/1323/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2010 roku. 

 

§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Gdańska 

 

Bogdan Oleszek 
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Załącznik 

do Uchwały Nr XXIV/496/12 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 29 marca 2012 r. 

 

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

 
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, zwany w dalszej części Statutu 

Ośrodkiem, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175,  

poz. 1362 z późn. zm.). 

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska, finansowaną w formie jednostki 

budżetowej. 

4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Miasta Gdańska. 

 

§ 2 

 
1. Ośrodek realizuje zadania Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej, będące 

zadaniami gminy – zlecone, własne i własne o charakterze obowiązkowym - oraz 

powiatu, w tym zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone przepisami prawa 

lub wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub 

innymi podmiotami. 

2. Ośrodek realizuje inne zadania Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej określone 

jako zadania Ośrodka w niniejszym Statucie lub wynikające z przepisów prawa. 

 

§ 3 

 
1. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Gdańsk. 

2. Ośrodek działa w granicach administracyjnych Miasta Gdańska. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania Ośrodka 
 

§ 4 

 
Celem działania Ośrodka jest: 

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości  

i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji; 

2) zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im 

bytowania w warunkach odpowiadającym godności człowieka; 

3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 

ze środowiskiem. 

 

§ 5 

 
Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności: 
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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 świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy 

społecznej oraz innymi przepisami; 

4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych osób i rodzin; 

5) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc 

osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających 

temu celowi; 

6) projektowanie budżetu w celu zapewnienia środków i warunków realizacji zadań 

Ośrodka; 

 

§ 6 

 
Ośrodek realizuje zadania, o których mowa w § 2, o ile nie zostały one zlecone w całości lub 

w części, w drodze umowy, organizacjom społecznym, Kościołowi Katolickiemu, innym 

kościołom, związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom oraz 

osobom fizycznym i prawnym. 

 

§ 7 

 
Do zadań Ośrodka należy ponadto wykonywanie innych zadań Miasta Gdańska, w zakresie 

określonym przepisami prawa, na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez 

Miasto Gdańsk z organami administracji rządowej lub innymi, wymienionymi w § 6 Statutu, 

podmiotami. 

 

§ 8 

 
Ośrodek prowadzi obsługę finansowo – księgową lub organizacyjną innych jednostek 

organizacyjnych, jeżeli wynika to z przepisów prawa. 

 

§ 9 

 
Ośrodek współdziała z prowadzącymi działalność na terenie Miasta Gdańska organizacjami 

społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, 

fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu 

realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. 

 

ROZDZIAŁ III 

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem 
 

§ 10 

 
1. Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 

2. Stosunek pracy z Dyrektorem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta 

Gdańska. 



 4

3. W przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Ośrodka, 

trwającej powyżej 30 dni, Ośrodkiem może kierować osoba wyznaczona przez 

Prezydenta do pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka. 

 

§ 11 

 
1. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Radę 

Miasta Gdańska lub Prezydenta Miasta Gdańska. 

2. W celu realizacji zadań, Dyrektor Ośrodka wydaje, w ramach zwykłego zarządu lub  

w granicach udzielonych pełnomocnictw, zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, 

obwieszczenia i inne nie wymienione akty oraz wprowadza regulaminy dotyczące 

funkcjonowania Ośrodka. 

 

§ 12 

 
1. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne, w zakresie zadań Ośrodka, na 

podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Gdańska lub Prezydenta 

Miasta Gdańska. 

2. Na wniosek Dyrektora Ośrodka, Rada Miasta Gdańska lub Prezydent Miasta Gdańska 

udzielają upoważnienia pracownikom Ośrodka do wydawania decyzji, o których mowa 

w ust. 1. 

 

§ 13 

 
Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta Gdańska coroczne sprawozdanie z działalności 

Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

 

§ 14 

 
Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych  

w Ośrodku. 

 

§ 15 

 
1. Realizację zadań Ośrodka zapewniają wchodzące w skład struktury Ośrodka: jednostki, 

komórki i samodzielne stanowiska organizacyjne. 

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań jednostek i komórek 

organizacyjnych oraz tryb pracy Ośrodka określają regulaminy nadane przez Dyrektora 

Ośrodka. 

3. Regulaminy wydawane są w drodze zarządzenia Dyrektora Ośrodka. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Gospodarka finansowa Ośrodka 
 

§ 16 

 
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Miasta Gdańska, 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w szczególności ustawie  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240  

z późn. zm.). 
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2. Ośrodek może posiadać wyodrębnione rachunki bankowe. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, opracowany na 

podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Gdańska i zatwierdzony przez Dyrektora 

Ośrodka. 

 

ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe 
 

§ 17 

 
Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Miasta Gdańska. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Gdańska 

 

Bogdan Oleszek 


