
Uchwała Nr LVIII/767/98 
Rady Miasta Gdańska 
z dnia 19 lutego 1998 r. 

 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku. 
 
Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74; zm. Dz. U. 

Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775) 

oraz ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 1993 r. Dz. U. Nr 13, poz. 60 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta 

Gdańska 

 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku stanowiący załącznik do 

niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 
 

Traci moc Zarządzenie Nr 35/90 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 maja 1990 r. i statut 

stanowiący załącznik do zarządzenia. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Gdańska 

 
Paweł Adamowicz 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr LVIII/767/98 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 19 lutego 1998 r. 

 

 

 

STATUT 
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W GDAŃSKU 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 
 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwany w dalszej części Statutu „Ośrodkiem" jest 

jednostką organizacyjną Gminy, finansowaną w formie jednostki budżetowej. 

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Gdańsk. 

3. Ośrodek działa w granicach administracyjnych Gminy Miasto Gdańsk. 

4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Miasta. 

 

ROZDZIAŁ II 
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA 

 

§ 2 
 

Ośrodek realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone Gminie zgodnie z zasadami i w zakresie 

określonym ustawą o pomocy społecznej, ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i ustawą  

o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych. 

 

§ 3 
 

Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności: 

A w zakresie pomocy środowiskowej: 

1 rozpoznawanie i ocena potrzeb osób i rodzin, które są w trudnej sytuacji życiowej 

i wymagają (potrzebują) pomocy socjalnej, 

2 udzielanie niezbędnej pomocy socjalnej osobom i rodzinom oraz doprowadzanie 

do usamodzielnienia i integracji ze społeczeństwem, 

3 udzielanie prawem przewidzianej pomocy materialnej, 

4 pobudzanie osobistej aktywności w zaspakajaniu indywidualnych lub rodzinnych 

potrzeb tych osób lub rodzin, którym pomocy udzielono lub tych, którym z 

powodu braku podstawy prawnej udzielenie pomocy materialnej nie jest 

możliwe, 

5 wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej należących do obowiązku 

Gminy oraz zadań zlecanych Gminie przez administrację rządową (art. 10 i art. 

11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.), 

6 wykonywanie innych zadań określonych uchwałami Rady Miasta oraz Zarządu 

Miasta. 

B w zakresie instytucjonalnej pomocy społecznej: 

1 rozpoznawanie potrzeb w zakresie udzielania pomocy społecznej w formie 

zorganizowanej w jednostkach specjalistycznych, 



2 tworzenie warunków do uruchamiania działalności nowych, niezbędnych 

jednostek organizacyjnych, 

3 czynienie starań o przyznanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie 

kosztów działalności merytorycznej i kosztów administracyjno - gospodarczych, 

4 występowanie do Rady Miasta z wnioskiem o powołanie do działania nowych 

jednostek organizacyjnych udzielania pomocy społecznej o ograniczonym do 

granic Miasta zasięgu. 

C współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami kościelnymi  

o charytatywnym charakterze w zakresie realizowanych przez nie zadań pomocy 

społecznej. 

 

ROZDZIAŁ III 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZENIA 

 

§ 4 
 

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

2. Dyrektor Ośrodka realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i działa w granicach 

upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych udzielonego przez Radę Miasta. 

3. Składa sprawozdania Radzie Miasta z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby  

w zakresie pomocy społecznej raz w roku. 

4. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Gdańska. 

5. Zastępców Dyrektora Ośrodka i Głównego Księgowego oraz Kierowników jednostek 

organizacyjnych zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka. 

 

§ 5 
 

Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do tworzenia środków specjalnych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych 

(Dz. U. z 1991 r. Nr 42, poz. 184). 

 
§ 6 

 
1. Dyrektor Ośrodka uprawniony jest do dokonywania czynności prawnych w granicach 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miasta. 

2. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego 

Statutu. 

 

§ 7 
 

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa zał. Nr 1 do niniejszego Statutu. 

2. Dyrektor Ośrodka może tworzyć i likwidować nowe stanowiska pracy w ramach 

zatwierdzonej struktury organizacyjnej. 

3. Regulamin organizacyjny Ośrodka ustala Dyrektor. 

4. Regulamin organizacyjny określa: 

a) strukturę i obsadę kadrową wraz z zakresem czynności pracowników, 

b) podstawowe obowiązki pracowników, 

c) zasady funkcjonowania i system pracy. 

 

 



ROZDZIAŁ IV 
GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA 

 

§ 8 
 

1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74  

z późniejszymi zmianami). 

2. Ośrodek zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte 

wykorzystanie. 

 

§ 9 
 

1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan dochodów i wydatków zatwierdzony 

przez Zarząd Miasta Gdańska. 

2. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarką 

majątkową odpowiada Dyrektor Ośrodka. 

3. Ośrodek prowadzi obsługę finansowo - księgową realizowanych zadań jednostek 

działających w strukturze organizacyjnej Ośrodka. 

 

§ 10 
 

Nadzór nad prowadzoną przez Ośrodek gospodarką finansową sprawuje Zarząd Miasta. 

 

 

ROZDZIAŁ V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 7 
 

Zmiany postanowień Statutu Ośrodka mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia 

Statutu. 

 

 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Gdańska 

 
Paweł Adamowicz 


