UCHWAŁA NR LXIII/579/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 października 2004 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia
14 października 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: 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, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity 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, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102 poz.1055/, art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, zm.: z 2000 r. Nr 122
poz. 1315, z 2001 r. Nr 88 poz. 961, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300,
z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291/ oraz art. 110
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004 r. Nr 64
poz. 593, zm.: z 2004 r. Nr 99 poz. 1001/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października
1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
zmienionej:
- uchwałą Nr XXVI/254/95 z dnia 19 lipca 1995 r.,
- uchwałą Nr XIII/107/99 z dnia 17 marca 1999 r.,
- uchwałą Nr XCIV/887/01 z dnia 5 grudnia 2001 r.
wprowadza się następującą zmianę:
w miejsce załącznika do uchwały Nr XCIV/887/01 Rady Miasta Krakowa z dnia
5 grudnia 2001 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 października 1991 r. wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym
niniejszą uchwałą.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Wiesław MISZTAL

Załącznik do uchwały Nr LXIII/579/04
Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie
Dział I. Przepisy ogólne.
§ 1.
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, zwany dalej MOPS, jest
samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków.
2. MOPS, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, wchodzi w skład Systemu
Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Kraków, utworzonego uchwałą Nr XIII/106/99
Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie Systemu Pomocy
Społecznej Miasta Krakowa zmienionej uchwałą Nr XCIV/888/01 Rady Miasta
Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r.
3. MOPS podlega Prezydentowi Miasta Krakowa.
4. Nadzór nad MOPS w zakresie celowości, rzetelności, legalności podejmowanych
działań sprawuje dyrektor właściwej do spraw społecznych komórki organizacyjnej
Urzędu Miasta Krakowa.
5. MOPS realizuje zadania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pomocy społecznej
oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, będące
zadaniami własnymi gminy i powiatu, zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej, nałożone ustawami oraz wykonywane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej.
§ 2.
1. Siedzibą MOPS jest Kraków.
2. Terenem działalności MOPS jest obszar Gminy Miejskiej Kraków.
Dział II. Cele i zadania MOPS.
§ 3.
Celem działalności MOPS jest:
1/ umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych,
których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
2/ doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
doprowadzenie do integracji osób i rodzin ze środowiskiem oraz umożliwianie im
życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

- 2 § 4.
1. Zadaniem MOPS jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb.
2. Zadania MOPS obejmują, w szczególności:
1/ przyznawanie i wypłacanie przewidzianych właściwymi ustawami świadczeń,
2/ pracę socjalną,
3/ prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4/ analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,
5/ realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6/ rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
3. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez MOPS określony jest w Regulaminie
Organizacyjnym tej jednostki.
§ 5.
1. MOPS realizując zadania statutowe współpracuje na zasadzie partnerstwa
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2. MOPS podejmuje działania w celu pozyskiwania
przeznaczonych na realizację zadań pomocy społecznej.

środków

finansowych

Dział III. Organizacja i zarządzanie MOPS.
§ 6.
1. MOPS kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor MOPS, z którym nawiązuje
i rozwiązuje stosunek pracy Prezydent Miasta Krakowa. Dyrektor MOPS wydaje
zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące
funkcjonowania MOPS.
2. Dyrektor MOPS określa w Regulaminie Organizacyjnym zatwierdzanym przez
Prezydenta Miasta Krakowa podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich
szczegółowy zakres działania.
3. Dyrektor MOPS wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w MOPS.
4. Dyrektor MOPS działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta
Miasta Krakowa, które określają jego uprawnienia i kompetencje.
5. Dyrektor MOPS wydaje decyzje administracyjne dla realizacji zadań statutowych
i ustawowych MOPS na podstawie upoważnienia udzielanego przez Prezydenta
Miasta Krakowa.

- 3 6. Na wniosek Dyrektora MOPS Prezydent Miasta Krakowa może upoważnić inne
osoby do wydawania decyzji administracyjnych.
§ 7.
MOPS sprawuje nadzór w zakresie celowości, rzetelności, legalności nad
jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej lub
rehabilitacji zawodowej i społecznej, prowadzonymi przez Gminę Miejską Kraków,
w szczególności nad:
1/ domami pomocy społecznej,
2/ dziennymi domami pomocy społecznej,
3/ środowiskowymi domami samopomocy,
4/ placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
5/ ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi,
6/ placówkami pomocy dla kobiet z dziećmi,
7/ placówkami specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
8/ Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
9/ placówkami pomocy bezdomnym,
10/ warsztatami terapii zajęciowej,
11/ innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.
Dział IV. Gospodarka finansowa MOPS.
§ 8.
1. MOPS prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej
Kraków, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
2. MOPS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
3. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest plan finansowy, opracowany
i zatwierdzony przez Dyrektora MOPS na podstawie uchwały budżetowej Rady
Miasta Krakowa.

