
Projekt złożony przez
Burmistrza Miasta Koła

UCHWALANR .
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

Z dnia .
w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego

Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 L o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2018 r., poz. 994 z późń. zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 L, poz. 2077 z późno zm.), Rada Miejska w Kole
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole stanowiącym Załącznik do
Uchwały Nr XII8712015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 L W sprawie
wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kole, zmienionej Uchwałą Nr XXl219/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia
24 lutego 2016 L W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kole, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust. 1 pkt 4) Statutu otrzymuje brzmienie:

"inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy,
rządowych programów pomocy społecznej, bądź mające na celu ochronę poziomu życia
osób i rodzin,"

2. W § 3 ust. 3 Statutu po pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
,,4) prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym -
Dziennym Domu "Senior +" z siedzibą w Kole przy ul. Powstańców Wlkp. 8 oraz
kierowanie do niego osób wymagających opieki."

§2
Ustala się tekst jednolity Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole
w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały, w którym uwzględnione zostały
zmiany dokonane Uchwałą Nr XXl21912016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 L

W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole
oraz zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały
Nr .
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 3O stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
i ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
wKole

STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

wKole

I. Postanowienia Ogólne

§ 1
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, zwany dalej Ośrodkiem, jest samodzielną

jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Koło.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Kole przy ul. Stary Rynek 15, a obszarem jego działania jest

Miasto Koło.

§2
Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
niniejszego Statutu
uchwał Rady Miejskiej w Kole, zarządzeń Burmistrza Miasta Koła oraz innych aktów
prawnych regulujących zadania i kompetencje jednostek pomocy społecznej."

§3
l. Ośrodek realizuje zadania określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym:

1) zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę,
2) zadania zlecone gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej,
3) zadania w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego,
4) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy,

rządowych programów pomocy społecznej, bądź mające na celu ochronę poziomu życia
osób i rodzin,

5) zadania w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego.



2. Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami
społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz
osobami fizycznymi i prawnymi.

3. Do zadań Ośrodka należy również:
l) organizacja pracy z rodziną na terenie Gminy Miejskiej Koło na podstawie przepisów

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
realizowanie innych przewidzianych w tej ustawie zadań własnych i zleconych gminy
w zakresie wspierania rodziny,

2) udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz realizowanie zadań
gminy w tym zakresie,

3) przygotowanie projektów corocznej oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o
analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, o której mowa w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4) prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym - Dziennym
Domu "Senior +" z siedzibą w Kole przy ul. Powstańców Wlkp. 8 oraz kierowanie do
niego osób wymagających opieki.

§4
1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Koła.

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta Koła.
2. Dyrektor składa corocznie Radzie Miejskiej w Kole sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz

przedstawia zakres istniejących potrzeb.
3. Dyrektor Ośrodka, na podstawie udzielonych mu przez Burmistrza Miasta upoważnień,

prowadzi postępowania w sprawie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń
rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydaje decyzje administracyjne
w tych sprawach. Do wydawania decyzji administracyjnych Burmistrz Miasta może upoważnić
na wniosek Dyrektora, innych pracowników Ośrodka.

4. W zakresie postępowania administracyjnego, prowadzonego w związku z realizowanymi
zadaniami, Dyrektor Ośrodka działa jako organ I instancji.

5. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i zapewnia wykonywanie zadań, ustala jego organizację
wewnętrzną oraz reprezentuje go na zewnątrz.

6. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w Ośrodku w stosunku do zatrudnionych w nim
pracowników.

7. Dyrektor jest uprawniony do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych w ramach upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta Koła.

8. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego
podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie
powierzonych zadań.

§5
l. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy głównego księgowego oraz kierowników

poszczególnych jednostek organizacyjnych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

organizacyjnych Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzony przez
Dyrektora Ośrodka w drodze zarządzenia.

3. W razie pojawiających się potrzeb, bądź zmiany przepisów prawa obowiązujących w zakresie
pomocy społecznej i obszarach jej pokrewnych Ośrodek może tworzyć nowe komórki \.
organizacyjne.



II. Zasady gospodarki finansowej

§6
1. Zadania Ośrodka finansowane są:

1) ze środków własnych budżetu miasta,
2) z dotacji celowych budżetu państwa,
3) innych prawem dopuszczalnych źródeł.

2. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w przepisach
ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i innych obowiązujących w tej
mierze przepisów.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany" planem
finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej".

§7
1. Mienie będące w dyspozycji Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się

postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte

wykorzystanie.

III. Przepisy końcowe

§8
1. Statut nadaje Rada Miasta w formie Uchwały.
2. Zmian i uzupełnień Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego nadania.



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .

Rady Miejskiej w Kole
z dnia .

w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole

Na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy należy m.in. prowadzenie i zapewnienie miejsc
w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
przy czym ośrodkiem wsparcia może być dzienny dom pomocy. Na terenie Miasta Koła, w
ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Kole, powstał ośrodek wsparcia -
Dzienny Dom "Senior +" w ramach realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 skierowanego do
jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzenie na terenie Miasta Koła Dziennego Domu
"Senior +" ma na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu i odpowiada na
rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi
ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w placówce dziennego pobytu. Ze
względów organizacyjnych przekazanie do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Kole zadań związanych z prowadzeniem tego ośrodka wsparcia i zapewnieniem
w nim miejsc oraz kierowaniem do niego osób wymagających opieki należy uznać za
uzasadnione i konieczne z uwagi na dążenie do kompleksowego ujęcia zadań z zakresu szeroko
rozumianej pomocy społecznej w ramach struktur organizacyjnych MOPS w Kole.

Biorąc przy tym pod uwagę kolejne zmiany w tekście Statutu, dla zachowania przejrzystości
dokumentu, zostaje ustalony tekst jednolity Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kole w formie Załącznika stanowiącego integralną część niniejszej Uchwały, w którym
uwzględnione zostały zmiany dokonane Uchwałą Nr XX!219/2016 Rady Miejskiej w Kole z
dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miej skiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kole oraz zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym orzecznictwem, w tym m. in. z wyrokiem Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2016 r. sygn. akt IV SAlPo 109/16,
uchwała w sprawie nadania (czy też zmiany) statutu jednostce budżetowej nie stanowi aktu
prawa miejscowego, a tym samym wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BurmistryMjlsta Koła
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