UCHWAŁA 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. i, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95 i Nr 34
poz. 199, Nr 43 poz. 253 i Nr 89 poz. 518 oraz z 1991 r. Nr 4 poz. 18/ i art. 46 ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 87 poz. 506/ Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Tworzy się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zwany dalej
„Ośrodkiem” do realizacji zadań pomocy społecznej własnych miasta i zadań
administracji rządowej zleconych miastu.
§ 2.
Zakres działania, organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa statut
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 3.
Udziela się Dyrektorowi Ośrodka oraz Kierownikom Filii upoważnienia do
wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonania zadań określonych w § 1.
§ 4.
Dotychczasowe Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej wchodzą w skład
Ośrodka jako jego wewnętrzne komórki organizacyjne.
§ 5.
W załączniku do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/146/91 Rady Miasta Krakowa z dnia
12 kwietnia 1991 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa w rozdziale VIII „Wydział Zdrowia” dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej”.
§ 6.
Tracą moc:
1/ uchwała Nr 10-54/90 Dzielnicowej Rady Narodowej Kraków - Podgórze z dnia
28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Dzielnicowego Ośrodka Pomocy
Społecznej,
2/ uchwała Nr XIV/69/90 Dzielnicowej Rady Narodowej Kraków - Śródmieście
z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Dzielnicowego Ośrodka Pomocy
Społecznej na szczeblu dzielnicy,
3/ uchwała Nr 9/49/90 Dzielnicowej Rady Narodowej Kraków - Krowodrza z dnia 27
marca 1990 r. w sprawie powołania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej,
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1990 r. w sprawie utworzenia Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej,
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1991 r. po uprzednim ogłoszeniu
przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta
Krakowa.
Przewodniczący Rady
Kazimierz BARCZYK

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/228/91
Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r.
STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
§ 1.
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, zwany dalej - „Ośrodkiem”, jest
wyodrębnioną jednostką budżetową przy pomocy której Zarząd Miasta wykonuje
zadania w zakresie pomocy społecznej. Ośrodek podlega Zarządowi Miasta za
pośrednictwem Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
2. Dochody i wydatki Ośrodka są objęte budżetem Miasta.
§ 2.
Zadania pomocy społecznej w mieście obejmują:
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 z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 87 poz. 506/,
4/ pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych osób i rodzin,
5/ praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc
osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenia warunków sprzyjających temu
celowi,
6/ wykonywanie zadań pomocy społecznej własnych i zadań administracji rządowej
zleconych miastu.
§ 3.
1. Do zadań Ośrodka należy:
1/ dokonywanie analiz socjalnych stanu pomocy społecznej i ocena jej efektów
w mieście,
2/ programowanie kierunków polityki socjalnej w mieście,
3/ inspirowanie działań profilaktycznych i promocyjnych służb socjalnych na terenie
miasta,
4/ projektowanie budżetu dla potrzeb pomocy społecznej w mieście,
5/ zapewnienie warunków realizacji zadań i zapewnienie środków na wynagrodzenie
pracowników.
2. Do zadań Ośrodka w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej własnych
należy:
1/ prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej i Ośrodków opiekuńczych
o zasięgu lokalnym oraz kierowania do nich osób wymagających opieki,
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3/ przyznawanie pomocy rzeczowej,
4/ inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb
miasta.
3. Do zadań Ośrodka w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej własnych
o charakterze obowiązkowym, należy:
1/ udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
2/ świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
3/ pokrywania wydatków na świadczenia lecznicze na zasadach przewidzianych dla
emerytów i rencistów,
4/ praca socjalna,
5/ sprawienie pogrzebu.
4. Do zadań Ośrodka należy ponadto wykonywanie zadań zleconych z zakresu pomocy
społecznej, a mianowicie:
1/ świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, które wymagają pomocy
innych osób,
2/ pomoc w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
3/ przyznawanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
4/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz przysługujących do nich
dodatków i świadczeń,
5/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
6/ inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na
celu ochronę życia osób i rodzin.
5. Ośrodek realizuje zadania własne Miasta określone w ust. 2 i 3 zgodnie z ustaleniami
przekazanymi w tej sprawie przez Radę Miasta.
§ 4.
Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenie
alimentacyjne.
§ 5.
Ośrodek współdziała instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem
Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy
w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
§ 7.
1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor.
2. Filiami Ośrodka kierują Kierownicy.
3. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Miasta.
4. Kierowników Filii i pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
5. Dyrektor Dziennych Domów Pomocy Społecznej i ośrodków opiekuńczych zatrudnia
i zwalnia Zarząd Miasta na wniosek Dyrektora Ośrodka.
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1. W skład Ośrodka wchodzą:
1/ Biuro Ogólne,
2/ Filie
2. Rachunkowość zbiorczą Ośrodka prowadzi Wydział Finansowy Urzędu Miasta
Krakowa.
§ 8.
Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania
określa Dyrektor Ośrodka w drodze regulaminu wewnętrznego.
§ 9.
Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie
Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

działalności

