UCHWAŁA NR CX/1682/14
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały 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 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379), 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 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379), art. 182 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519, z 2013 r. poz. 154, 866, 1650) oraz art. 110 ust. 1
i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182,
z 2012 r., poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509 i 1650), 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.,
- uchwałą Nr LXIII/579/04 z dnia 20 października 2004 r.,
- uchwałą Nr L/662/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
- Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Krakowa
Bogusław Kośmider
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Załącznik do Uchwały Nr CX/1682/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Statut
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie
Dział I
Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
§ 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. Siedzibą MOPS jest Miasto Kraków.
3. Terenem działalności MOPS jest obszar Gminy Miejskiej Kraków.
§ 2. 1. MOPS podlega Prezydentowi Miasta Krakowa.
2. Nadzór nad MOPS w zakresie celowości, rzetelności i legalności podejmowanych działań sprawuje
Prezydent Miasta Krakowa.
§ 3. 1. MOPS realizuje zadania Gminy Miejskiej Kraków w szczególności w zakresie:
1) pomocy społecznej;
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
4) zatrudnienia socjalnego;
5) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
2. MOPS realizuje zadania, o których mowa w ust.1 będące zadaniami własnymi gminy i powiatu, zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami lub zadania wykonywane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej.
3. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez MOPS, w tym strukturę organizacyjną MOPS określa
Regulamin Organizacyjny MOPS, zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Krakowa.
§ 4. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych MOPS współpracuje z komórkami
organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz właściwymi
organami jednostek pomocniczych Miasta.
Dział II
Organizacja i zarządzanie MOPS
§ 5. 1. MOPS kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor MOPS, z którym nawiązuje i rozwiązuje stosunek
pracy Prezydent Miasta Krakowa.
2. Dyrektor MOPS działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Krakowa, które
określają jego uprawnienia i kompetencje.
3. Dyrektor
MOPS
wydaje
decyzje
administracyjne
dla
realizacji
zadań
i ustawowych MOPS na podstawie upoważnienia udzielanego przez Prezydenta Miasta Krakowa.

statutowych

4. Dyrektor MOPS jest upoważniony do reprezentowania Gminy Miejskiej Kraków przed sądami
powszechnymi, administracyjnymi, jak również przed innymi organami orzekającymi w sprawach objętych
zakresem działania MOPS oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
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5. Na wniosek Dyrektora MOPS Prezydent Miasta Krakowa może upoważnić inne osoby do wydawania
decyzji administracyjnych.
6. Dyrektor MOPS wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy
dotyczące funkcjonowania MOPS.
7. Dyrektor
w MOPS.

MOPS

wykonuje

czynności

pracodawcy

w stosunku

do

osób

zatrudnionych

§ 6. 1. MOPS sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania z zakresu pomocy
społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatrudnienia
socjalnego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, prowadzonymi przez Gminę Miejską Kraków.
2. Szczegółowy zakres nadzoru, o którym mowa w ust.1 określony jest w Regulaminie Organizacyjnym
MOPS.
Dział III
Gospodarka finansowa MOPS
§ 7. 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.
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