
Uchwała Nr VIII/254/99 
Rady Miasta Gdańska 
z dnia 25 marca 1999 r. 

 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74/ 

zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Dz. U. Nr 106, poz. 496, Dz. U. Nr 132, poz.622, z 1997 r. Dz. U. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,  

poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o 

pomocy społecznej /tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 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 Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 19 lutego 1998 r. Nr LVIII/767/98 i statut 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Gdańska 

 
Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz 



Załącznik 

do Uchwały Nr VIII/254/99 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 25 marca 1999 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 Gdańsk, finansowaną w formie jednostki budżetowej. 

2. Siedzibą i obszarem działania Ośrodka jest Miasto Gdańsk. 

3. Ośrodek działa w granicach administracyjnych Miasta Gdańska. 

4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Miasta. 

 

§ 2 
 
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest podstawową jednostką organizacyjną systemu 

pomocy społecznej w skład którego wchodzą prowadzone, finansowane lub 

dofinansowywane przez Miasto Gdańsk. 

1) domy pomocy społecznej 

2) dzienne domy pomocy społecznej 

3) środowiskowe domy samopomocy 

4) placówki opiekuńczo - wychowawcze 

5) ośrodek interwencji kryzysowej 

6) ośrodki wsparcia 

7) i inne tworzone w oparciu o rozeznane potrzeby Miasta. 

2. Zasady funkcjonowania i podporządkowania jednostek organizacyjnych, o których 

mowa w ust. 1 określają niniejszy statut, regulamin organizacyjny MOPS, statuty  

i regulaminy organizacyjne tych jednostek oraz umowy i porozumienia  

dot. finansowania lub dofinansowywania ich działalności. 

 
ROZDZIAŁ II 

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA 
 

§ 3 
 
Ośrodek realizuje własne i zlecone zadania z zakresu pomocy społecznej określone  

w następujących aktach prawnych: 

1) ustawie z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 1998 r. Nr 64,  

poz. 414 z późniejszymi zmianami/ oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, 



2) ustawie z dnia 01.12.1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych /Dz. U.  

z 1998 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/, 

3) ustawie z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego /Dz. U. z 1997 r. Nr 142,  

poz. 950 z późniejszymi zmianami/, 

4) ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz. U. z 1994 r. 

Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami/, 

5) ustawie z dnia 07.01.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego  

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży /Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78  

z późniejszymi zmianami/, 

6) ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776  

z późniejszymi zmianami. 

 
§ 4 

 
Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności: 

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gdańsku, 

w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych prawem świadczeń, 

4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 

osób i rodzin, 

5) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom  

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania  

w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi, 

6) nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy nad jednostkami organizacyjnymi 

pomocy społecznej w Gdańsku, 

7) koordynowanie pomocy społecznej w Gdańsku, 

8) współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i kościelnymi w zakresie 

pomocy społecznej. 

 
§ 5 

 
W ramach zadań określonych w § 4 - Ośrodek wykonuje: 

1) Zadania własne gminy do których należą w szczególności: 

a) prowadzenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu 

lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 

b) przyznawanie zasiłków celowych i ich wypłacanie (na pokrycie kosztów 

leków i leczenia, remontów mieszkań, opału i innych niezbędnych potrzeb 

bytowych) oraz zasiłków specjalnych, 

c) przyznawanie pomocy rzeczowej, 

d) przyznawanie pomocy w naturze oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków  

i pożyczek - na ekonomiczne usamodzielnienie, 

e) inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, 

f) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym z wyjątkiem osób bezdomnych, które zerwały w sposób 

trwały związki z gminą na terenie której miało miejsce zdarzenie 

powodujące bezdomność, 



g) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, 

h) pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze, 

i) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego, 

j) udzielanie pomocy poprzez pracę socjalną, poradnictwo prawne  

i psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych 

ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem, 

k) sprawienie pogrzebu. 

2) Zadania zlecone gminie do których należą w szczególności: 

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz przysługujących do nich 

dodatków i świadczeń, 

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych 

okresowych i specjalnych okresowych, 

c) opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, którym przysługuje 

zasiłek stały z powodu niepodjęcia pracy lub rezygnacji z niej w celu 

wychowania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji oraz 

gwarantowany zasiłek okresowy, 

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, 

e) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego, 

f) inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, 

mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, 

g) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na 

podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

h) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy. 

3) Zadania powiatu realizowane przez Ośrodek: 

a) opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

b) organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w domu 

pomocy społecznej oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do 

domu pomocy społecznej, 

c) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

d) organizowanie specjalistycznego poradnictwa, 

e) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, sprawienie pogrzebu 

osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta, które zerwały  

w sposób trwały związki z gminą - miastem, na terenie których miało 

miejsce darzenie powodujące bezdomność, 

f) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, 

g) zapewnienie szkolenia o doskonalenia zawodowego kadr pomocy 

społecznej z terenu miasta, 

h) doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników 

socjalnych, 

i) finansowanie ośrodków wsparcia, z wyłączeniem ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, 

j) pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje 

placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin 

zastępczych, 

k) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, 

l) prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych. 

4) Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek: 



a) organizowanie i zapewnianie funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, 

b) przyznawanie oraz wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą osobom 

bezdomnym, przebywającym na terenie miasta, które zerwały w sposób 

trwały związek z gminą - miastem na terenie których miało miejsce 

zdarzenie powodujące bezdomność, 

c) pokrywanie kosztów podstawowej opieki zdrowotnej osobom bezdomnym, 

o których mowa w punkcie b, 

d) przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób 

opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, 

zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych, 

e) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy 

pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych  

w nich dzieci, 

f) pomoc uchodźcom. 

5) Realizowanie zadań wynikających z innych ustaw mających na celu ochronę 

poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków  

a w szczególności: 

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, 

b) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające rentę 

socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, zasiłek okresowy - 

gwarantowany, 

c) rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, 

d) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków 

niepełnosprawności i likwidacja barier architektonicznych, 

e) zapewnienie warunków funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności, 

f) realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań z zakresu opieki 

zdrowotnej i usług opiekuńczych oraz świadczenie pomocy  

w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze 

wyjątku emerytur i rent, 

g) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz 

podejmowanie w tym zakresie inicjatyw. 

6) Wykonywanie innych zadań określonych uchwałami Rady Miasta oraz Zarządu 

Miasta: 

a) przyznawanie zasiłków członkom rodzin żołnierzy uznawanych za jedynych 

żywicieli rodziny w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.11.1967 r.  

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  

i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05.11.1992 r. w sprawie 

szczegółowych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo 

obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin. 

 

§ 6 
 

Ośrodek może zlecać w drodze umowy organizacjom społecznym, kościołowi katolickiemu  

i innym kościołom, związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom 

oraz osobom fizycznym i prawnym, zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierać je  

w tym finansowo. 

 

 



ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 
 

§ 7 
 

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

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Zarząd Miasta Gdańska, natomiast Zastępców 

Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Miasta Gdańska na wniosek Dyrektora Ośrodka. 

3. Dyrektor Ośrodka realizuje zadania Ośrodka na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Zarząd. 

4. Dyrektor składa Radzie Miasta Gdańska roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka 

oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

5. Dyrektor składa dwa razy w roku sprawozdanie z działalności Ośrodka Zarządowi 

Miasta oraz odpowiedniej Komisji RM zajmującej się problematyką pomocy 

społecznej. 

6. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w granicach upoważnienia przez 

Radę Miasta Gdańska. 

7. Dyrektor Ośrodka organizuje współpracę i współdziałanie z organizacjami 

pozarządowymi i kościelnymi w zakresie swoich zadań. 

8. Głównego Księgowego oraz Kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących  

w skład struktury MOPS zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka. 

 

§ 8 
 

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. 

 

§ 9 
 
1. Schemat i 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. 

 

§ 10 
 

1. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej decyzje administracyjne  

z upoważnienia Rady Miasta wydają: 

a/ dyrektor, 

b/ zastępcy dyrektora, 

c/ kierownicy i ich zastępcy, 

d/ starsi pracownicy socjalni. 

2. Dyrektor Ośrodka realizuje zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu 

administracji rządowej jak również zadania wynikające z odrębnych ustaw w granicach 

upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych udzielonego przez Prezydenta 

Miasta. 

 

 



§ 11 
 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sprawuje nadzór nad prowadzonymi przez Miasto 

Gdańsk: 

• domami pomocy społecznej, 

• dziennymi domami pomocy społecznej, 

• środowiskowymi domami samopomocy, 

• placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, 

• ośrodkiem interwencji kryzysowej, 

• ośrodkami wsparcia. 

2. Zakres nadzoru, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 

• opiniowanie i kontrolę realizacji zadań statutowych, 

• koordynację zadań realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne, 

• konsultowanie i opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo - 

finansowych, 

• inicjowanie analiz umożliwiających wnioskowanie o umieszczanie zadań  

w planach finansowych, 

• konsultowanie i opiniowanie sprawozdań z działalności jednostek, 

• inne czynności nadzoru określone w statutach jednostek. 

3. Kierowników samodzielnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 

zwalnia i zatrudnia Zarząd Miasta Gdańska, na wniosek Dyrektora MOPS. 

 

ROZDZIAŁ IV 

GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA 
 

§ 12 
 
1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym do którego stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74  

z późniejszymi zmianami/. 

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

wykorzystanie. 

 

§ 13 
 

1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan finansowy obejmujący dochody  

i wydatki, 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. 

 
§ 14 

 
Nadzór nad prowadzoną przez Ośrodek gospodarką finansową sprawuje Zarząd Miasta. 

 
 
 
 



ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 16 
 
Zmiany postanowień Statutu Ośrodka mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia 

Statutu. 



 
Stanowisko ds. składek ubezp  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

DYREKTOR 

Radca prawny 

Stan. ds. zamówień publicznych 

Zespół ds. kontroli 

Zespół ds. orzekania o stopniu 
niepełnosprawności 

Z- CA DYR DS. POMOCY 
ŚRODOWISKOWEJ 

Z- CA DYR DS. POMOCY 
INSTYTUCJONALNEJ 

Z- CA DYR. DS. 
SPECJALISTYCZNEJ 
POMOCY RODZINIE 

DZIAŁ ORGANIZACYJNY 
KIEROWNIK 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

Filie MOPS 

 

ZPS 
Sekcja 
świadczeń 

Konsultant 
prawnik 

Sekcja ds. osób niepełnosprawnych 

Zesp. Ds. integracji i rehabilit. 
Osób niepełnosprawnych. 

Stanowisko ds. usług opiekuńczych 

Stanowisko ds. kombatantów 

Sekcja świadczeń osłonowych 

 

. 

Stan. Ds. zasiłków dla rodzin 
żołnierzy 

Stanowisko ds. uchodźców 

Ośrodki wsparcia 

 

Zespół ds. standardów i 
kwalifikacji do 

placówek pomocy 
społecznej 

Zespół profilaktyki 
środowiskowej 

 

Zespół metodyczno -
szkoleniowy 

Sekcja ds. pracowniczych 

Sekcja adm. – gosp. 

informatycy 

Insp. Ds. obrony cywilnej 

Insp. Ds. nadzoru 
technicznego 

Stan. ds. Bhp i  p/poż 

Dział finansowo 
księgowy 

Księgowość 

Sekcja planowania i 
statystyki 

Sekcja płac 

Kasa 

Zespół poradnictwa 
specjalistycznego 

 

Zesp. Ds. zasiłków rodz. i 
pielęgnacyjnych 

Placówki opieki 
całkowitej 

 

                                         LEGENDA: 
 

 
 
 
 
     Bez zmian       Nowe zadania – powiatu         Nowe zadania   

                                                             powiatu częściowo 
realizowane przez gminę      

 

Zespòl ds. swiadczeñ 
dla rodzin zastępczych 

Struktura nie uwzględnia samodzielnychjednostek 
organizacyjnych tj. placówek opiekuńczo – wychowawczych  
i domów pomocy spolecznej 
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     stan zatrudnienia na 31 XII 1998         343 
 
     potrzeby zatr. do zadań wł. powiatu    31,5 
 
     potrzeby zatr. do zadań z adm. rząd.   19,5 
 
     przejęte zadania z etatami                     11.08 
 

2 Stanowisko ds. składek ubezpiecz. 

ZAŁ. 
Nr 1. 


