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Poz. 4462
UCHWAŁA NR 420/XXXIV/2016
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sosnowcu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)
Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
2. Treść Statutu określono w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 465/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 października 2008 roku
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sosnowcu z późniejszymi zmianami.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

Wilhelm Zych
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Załącznik do Uchwały Nr 420/XXXIV/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne
§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, zwany dalej „MOPS”, jest samodzielną
jednostką organizacyjną Miasta Sosnowca, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedziba MOPS mieści w Sosnowcu.
3. MOPS działa w granicach administracyjnych Miasta Sosnowca.
Rozdział 2.
Cele i przedmiot działalności
§ 2. 1. MOPS jest jednostką utworzoną w celu prowadzenia działań wspierających osoby i rodziny
w wysiłkach ukierunkowanych na przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Celem MOPS jest również inicjowanie i podejmowanie działań
zapobiegających powstawaniu trudności życiowych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną.
2. Podstawowym przedmiotem działalności są zadania:
1) wynikające z ustawy o pomocy społecznej;
2) wynikające z innych ustaw:
a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
b) ustalanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec
dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów,
c) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów,
d) prowadzenie zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci,
e) udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wynikającej z ustawy o systemie
oświaty,
f) działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie,
g) działania na rzecz wspierania rodziny oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
h) realizacja zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych wynikających z ustawy o dodatkach
mieszkaniowych,
i) realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy w formie dodatku energetycznego wynikających
z ustawy Prawo energetyczne,
j) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
k) udzielanie wsparcia społecznego osobom objętym ustawą o ochronie zdrowia psychicznego,
l) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie jednorazowego zasiłku powodziowego
przewidzianego ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi,
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m) prowadzenie zadań związanych z udzielaniem pomocy pieniężnej dla kombatantów z Państwowego
Funduszu Kombatantów na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
n) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3. Do zakresu działania MOPS należy również:
1) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej;
2) prowadzenie obsługi finansowej i administracyjno-kadrowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Sosnowcu.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie MOPS
§ 3. 1. Działalnością MOPS kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.
2. Podział MOPS na komórki organizacyjne i zakres działania komórek organizacyjnych określa regulamin
organizacyjny zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Sosnowca.
Rozdział 4.
Mienie i gospodarka MOPS
§ 4. 1. MOPS prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych
w ustawie o finansach publicznych i dysponuje samodzielnie rachunkami bankowymi.
2. MOPS gospodaruje wydzielonym mu majątkiem, stanowiącym część mienia komunalnego, zapewnia
jego ochronę i zarządza nim zgodnie z przeznaczeniem.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 5. 1. Statut MOPS nadawany jest przez Radę Miejską w Sosnowcu.
2. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

