UCHWAŁA NR XIII/107/99
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 marca 1999 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 października 1991 w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krakowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58 poz.
261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. 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/, art.
91 ust. 5, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U.
Nr 91 poz. 578/, oraz art. 46 ust. 1, ust. 5 i ust. 5a, art. 55b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy społecznej /jedn. tekst Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414, zm.: Dz. U. z 1998 r. Nr
106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126/ 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., wprowadza się następujące zmiany
1/ § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, zwany dalej MOPS,
do realizacji zadań określonych przepisami prawa jako zadania ośrodka pomocy społecznej, jako zadania
miejskiego ośrodka pomocy społecznej w miastach na prawach powiatu oraz innych zadań Miasta
Krakowa, określonych w Statucie MOPS stanowiącym załącznik do uchwały.”

2/ § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Udziela się Dyrektorowi MOPS, Zastępcom Dyrektora MOPS oraz Kierownikom Filii i Działów MOPS
upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań określonych w § 1.”

3/ w miejsce załącznika do uchwały nr XXVI/254/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 19
lipca 1995 r. wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym niniejszą uchwałą.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa, z
mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 r.
Wiceprzewodniczący Rady

Bogumił NOWICKI

Załącznik do uchwały Nr XIII/107/99
Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 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 Miasta Kraków.
2. MOPS realizuje:
a/ zadania Miasta Krakowa w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami gminy,
własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone ustawami albo
wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
b/ zadania Miasta Krakowa w zakresie pomocy społecznej jako miasta na prawach
powiatu, własne oraz z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto
Kraków,
c/ inne zadania Miasta Krakowa określone jako zadania MOPS w niniejszym Statucie, lub
wynikające z przepisów prawa.
3. MOPS podlega bezpośrednio Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 2.
1. MOPS jest podstawową jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej w Mieście
Krakowie, którego kształt określa odrębna uchwała Rady Miasta Krakowa.
2. MOPS koordynuje działalność Systemu Pomocy Społecznej Miasta Krakowa.
3. Zgodnie z uchwałą, o której mowa w ust. 1, oprócz MOPS w skład Systemu Pomocy
Społecznej wchodzą:
a/ prowadzone, finansowane albo dofinansowane przez Miasto Kraków:
1/ domy pomocy społecznej,
2/ dzienne domy pomocy społecznej,
3/ środowiskowe domy samopomocy,
4/ placówki opiekuńczo-wychowawcze,
5/ Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
6/ placówki pomocy dla kobiet z dziećmi,
7/ placówki pomocy bezdomnym,
8/ warsztaty terapii zajęciowej,
9/ ośrodki wsparcia w postaci świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży.
10/ ośrodki wsparcia nie wymienione w punktach 1-9.
b/ prowadzone, finansowane albo dofinansowane przez Miasto Kraków programy pomocy
społecznej realizowane na terenie Miasta Krakowa.
4. Zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt a oraz
zależności pomiędzy MOPS a tymi jednostkami określają niniejszy statut, regulamin
organizacyjny MOPS, statuty i regulaminy organizacyjne tych jednostek albo umowy i
porozumienia dotyczące finansowania albo dofinansowania działalności, o której mowa w
ust. 2 i 3.
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§ 3.
1. Siedzibą MOPS jest Kraków.
2. Terenem działalności MOPS jest obszar Miasta Krakowa.
Dział II. Cele i zadania MOPS.

§4
Celem działalności MOPS jest:
1/ doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
doprowadzenie do integracji osób i rodzin ze środowiskiem,
2/ umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.
§5
MOPS działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu
o przepisy:
1/ ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr
64 poz. 414 z późn. zm./, zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej,
2/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz.74, z późn. zm./,
3/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz. 578/,
4/ ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm./,
5/ ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym /Dz. U. Nr
28 poz. 153 z późn. zm./,
6/ ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz. U. Nr 111
poz.535 z poźn. zm./,
7/ ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych /Dz. U. z 1995
r. Nr 4 poz. 17, z późn. zm./,
8/ ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 67
poz. 329 z późn. zm./,
9/ ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 950 z
późn. zm./,
10/ ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży /Dz. U. Nr 17 poz. 78 z późn. zm./,
11/ kodeksu postępowania administracyjnego.
§6
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 pomocy społecznej,
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- 3 3/ pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy
osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w
społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
4/ zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych 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 przepisami,
5/ dokonywanie analiz stanu pomocy społecznej i ocena efektów jej działalności
w mieście,
6/ opracowywanie miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
7/ współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w
nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
8/ organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury
odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
9/ koordynacja działań pomocy społecznej w Mieście Krakowie,
10/ projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych MOPS,
11/ właściwa organizacja pracy dla realizacji zadań i racjonalne gospodarowanie środkami
przyznanymi w budżecie miasta Krakowa,
12/ inspirowanie i podejmowanie działań profilaktycznych,
13/ orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności.
§7
Do zadań MOPS należy również zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych.
§8
1. Do zadań MOPS w zakresie wykonywania zadań własnych gminy z zakresu pomocy
społecznej należy:
1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
2/ przyznawanie pomocy rzeczowej,
3/ przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
4/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
5/ prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego pobytu, w tym dziennych domów pomocy
społecznej oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
6/ inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb miasta
wykonywane na podstawie uchwały Rady Miasta.
2. Do zadań MOPS w zakresie wykonywania zadań własnych gminy z zakresu pomocy
społecznej o charakterze obowiązkowym należy:
1/ udzielanie schronienia, posiłku, w szczególności w noclegowniach i domach dla
bezdomnych, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
2/ świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
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- 4 3/ pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w tym osób bezdomnych i innych,
które nie maja żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.
4/ udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego,
5/ praca socjalna,
6/ sprawienie pogrzebu.
3. Do zadań MOPS w zakresie wykonywania zadań zleconych gminie z zakresu pomocy
społecznej należy:
1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków
do świadczeń,
2/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych
i specjalnych okresowych,
3/ opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osobom pobierającym zasiłek
stały, gwarantowany zasiłek okresowy oraz osobom, o których mowa w art. 31b ust. 2 i
ust. 3 ustawy, o której mowa w § 5 pkt 1,
4/ przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
5/ przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
6/ świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie
przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
7/ organizowanie, prowadzenie lub nadzór nad prowadzeniem środowiskowych domów
samopomocy,
8/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla kobiet w ciąży i wychowujących dzieci,
9/ przyznawanie i wypłacanie kombatantom i innym osobom uprawnionym pomocy
pieniężnej,
10/ inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych
ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu
odpowiednich środków.
4. Do zadań MOPS w zakresie wykonywania innych zadań zleconych gminie należy:
1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w przypadkach, o
których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 10 ustawy o której mowa w § 5 pkt 7,
2/ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające rentę socjalną,
zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy,
3/ inne zadania wynikające z ustaw, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
po zapewnieniu odpowiednich środków.
§ 9.

1. Do zadań MOPS w zakresie wykonywania zadań własnych powiatu z zakresu pomocy
społecznej należy:
1/ organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w domach pomocy
społecznej zapewniających całodobową opiekę oraz kierowanie osób ubiegających się o
przyjęcie do domu pomocy społecznej,
2/ opracowywanie miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
3/ udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
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- 5 4/ organizowanie specjalistycznego poradnictwa,
5/ udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, sprawienie pogrzebu osobom
bezdomnym przebywającym na terenie miasta, które zerwały w sposób trwały związki z
gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność,
6/ prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
7/ zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu
powiatu,
8/ doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych,
9/ pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek
opiekuńczo-wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych.
2. Do zadań MOPS w zakresie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez powiat z zakresu pomocy społecznej należy:
1/ przyznawanie oraz wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej
osobom bezdomnym, przebywającym na terenie miasta, które zerwały w sposób trwały
związki z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność,
2/ pokrywanie kosztów podstawowej opieki zdrowotnej osobom bezdomnym, o których
mowa w punkcie poprzednim,
3/ przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre
rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin
zastępczych,
4/ organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
5/ pomoc uchodźcom na podstawie art. 33 ustawy o pomocy społecznej,
6/ organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych o których mowa
w art. 2a ust. 1 pkt 13 ustawy o pomocy społecznej.
3. Do zadań MOPS w zakresie wykonywania innych zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez powiat należy:
1/ rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,
2/ podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i
likwidacji barier,
3/ powoływanie i odwoływanie oraz zapewnienie funkcjonowania miejskiego zespołu do
spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
4/ udzielanie pożyczki osobie niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej
oraz pomoc dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą na
dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego
na kontynuację działalności,
5/ pomoc dla pracodawców w postaci zwrotu kosztów zatrudnienia osoby
niepełnosprawnej,
6/ refundacja kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych przeprowadzonych u pracodawcy,
7/ przedstawianie wniosków do planu finansowo-rzeczowego PFRON w zakresie zadań
realizowanych przez Miasto Kraków oraz sprawozdania rzeczowo-finansowe o
zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z PFRON środków,
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- 6 8/ opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności
w zakresie realizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
9/ realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań z zakresu opieki zdrowotnej
i usług opiekuńczych,
10/ analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w
tym zakresie stosownych inicjatyw,
11/ świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie
w drodze wyjątku emerytur i rent,
12/ wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą, o której mowa w § 5 pkt 7, bezdomnym,
którym udzielana jest pomoc na podstawie art. 10a pkt 5 i art. 11a pkt 2 ustawy o
pomocy społecznej,
§ 10.
Do zadań MOPS należy ponadto wykonywanie innych zadań Miasta Krakowa z zakresu
pomocy społecznej, określonych w porozumieniach zawartych z organami administracji
rządowej.
§ 11.
MOPS może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
§ 12.
MOPS może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
§ 13.
1. MOPS współdziała z prowadzącymi działalność na terenie miasta Krakowa organizacjami
społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi,
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu
realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.
2. MOPS może wspierać finansowo działalność podmiotów, o których mowa w ust. 1, jeżeli
realizują zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z zasadami ustalonymi przez
odpowiedni organ Miasta Krakowa.
3. MOPS może zlecić wymienionym w ust. 1 podmiotom, za ich zgodą, w trybie pisemnego
porozumienia, realizację określonych zadań z zakresu pomocy społecznej, przyznając na
ten cel środki pieniężne.
4. MOPS sprawuje nadzór nad sposobem wykonywania porozumień, o których mowa w ust. 3
oraz kontroluje wydatkowanie środków przekazywanych zgodnie z ust. 2.
Dział III. Organizacja i zarządzanie MOPS.

§ 14.
1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor
MOPS, mianowany przez Zarząd Miasta Krakowa.

7

- 7 2. Dyrektor MOPS wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w
MOPS.
3. Dyrektor MOPS jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń
woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem MOPS,
mających na celu realizację zadań statutowych MOPS, wobec wszystkich władz, organów,
instytucji, przedsiębiorstw i banków oraz do występowania i prowadzenia w imieniu
Miasta Krakowa spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika
postępowania, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.
4. Dyrektor MOPS jest upoważniony do umarzania, w sytuacjach przewidzianych w ustawie
o pomocy społecznej, należności wynikających z umów pożyczki na ekonomiczne
usamodzielnienie.
5. Dla realizacji zadań statutowych MOPS Dyrektor MOPS jest uprawniony do
podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
6. Dyrektor MOPS składa Radzie Miasta Krakowa coroczne sprawozdanie z działalności
MOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań pomocy społecznej.
§ 15.
Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania
określa Dyrektor MOPS w Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzanym przez Zarząd
Miasta Krakowa.
§ 16.
1. MOPS sprawuje nadzór nad prowadzonymi przez Miasto Kraków:
1/ domami pomocy społecznej,
2/ dziennymi domami pomocy społecznej,
3/ środowiskowymi domami samopomocy,
4/ placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, o których mowa w art. 2a ust. 1 pkt 13
ustawy o pomocy społecznej,
5/ Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
6/ ośrodkami wsparcia nie wymienionymi w punktach 1-5.
2. Zakres nadzoru, o którym mowa w ust.1 obejmuje:
1/ opiniowanie i kontrolę realizacji zadań statutowych,
2/ koordynację zadań realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne,
3/ konsultowanie i opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych,
4/ inicjowanie analiz umożliwiających wnioskowanie o umieszczanie zadań w planach
finansowych,
5/ konsultowanie i opiniowanie sprawozdań z działalności jednostek,
6/ inne czynności nadzoru określone w statutach jednostek.
3. Kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 zatrudnia i zwalnia
Zarząd Miasta Krakowa, na wniosek Dyrektora MOPS.
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- 8 Dział IV. Gospodarka finansowa MOPS.
§ 17.
1. MOPS prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Miasta Krakowa,
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o której mowa w § 5 pkt 14 i 15.
2. Posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
3. MOPS w szczególności:
a/ pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Krakowa,
b/ odprowadza dochody na rachunek dochodów budżetu Miasta Krakowa.
4. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest plan finansowy, opracowany na podstawie
uchwały budżetowej uchwalanej przez Radę Miasta Krakowa.
5. Dyrektor MOPS może, w celu realizacji zadań MOPS, zaciągać zobowiązania pieniężne do
wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym MOPS.
6. Zaciąganie zobowiązań przez Dyrektora MOPS wymaga kontrasygnaty Głównego
Księgowego.
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