
UCHWAŁA NR LXI/1338/18

RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r.  o samorządzie  powiatowym  (Dz. U.  z 2017 r.  poz. 1868 oraz  z 2018 r.  poz. 130)  oraz
art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych  (Dz. U.  z 2017 r.
poz. 2077),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje  się  statut  Miejskiemu  Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej  w Bydgoszczy  w  brzmieniu
określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci  moc uchwała  nr  XLI/838/17  Rady Miasta  Bydgoszczy z dnia  29 marca  2017 r.  w sprawie
nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Załącznik do uchwały Nr LXI/1338/18

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 20 czerwca 2018 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

§ 1. Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Bydgoszczy  zwany  dalej  „Ośrodkiem”  jest  jednostką
organizacyjną Miasta Bydgoszczy.

§ 2. 

1.  Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa ininiejszego Statutu.

2. Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Bydgoszczy.

§ 3. 

1.  Siedziba Ośrodka mieści się wBydgoszczy przy ulicy Ogrodowej 9.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Miasta Bydgoszczy.

§ 4. 

1.  Celem  działania  Ośrodka  jest  realizacja  zadań  ustawowych  ukierunkowanych  na  zaspokajanie
niezbędnych  potrzeb  życiowych  osób  i rodzin  oraz  umożliwienie  im  bytowania  w warunkach
odpowiadających godności człowieka, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.



2. Ośrodek zapewnia  wspieranie  rodziny,  organizuje  pracę  z rodziną  i wypełnia  zadania  organizatora
pieczy zastępczej.

3. Ośrodek wykonuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

§ 5. 

1.  Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek obejmują:

1) zadania własne gminy,

2) zadania własne powiatu,

3) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,

4) zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej,

5) inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),

2) ustawy  z dnia  9 czerwca  2011 r.  o wspieraniu  rodziny  i systemie  pieczy  zastępczej  (Dz. U.  z 2017 r.
poz. 697 z późn. zm.),

3) ustawy  z dnia  27 sierpnia  1997 r.  o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511),

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390),

5) ustawy  z dnia  27 sierpnia  2004 r.  o świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.).

3. W celu realizacji  zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji  rządowej i  samorządowej,
organizacjami  społecznymi,  Kościołem  Katolickim  i innymi  kościołami,  związkami  wyznaniowymi,
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 6. Przy  Ośrodku,  na  odrębnych  zasadach  organizacyjno  -  prawnych  działa  Powiatowy  Zespół  ds.
Orzekania o Niepełnosprawności.

§ 7. 

1.  Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor  kieruje  Ośrodkiem  jednoosobowo  na  podstawie  pełnomocnictw  udzielonych  przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za statutową działalność Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Dyrektora  zatrudnia  i zwalnia  Prezydent  Miasta  Bydgoszczy,  który  sprawuje  funkcję  jego
zwierzchnika służbowego i wykonuje względem niego czynności z zakresu prawa pracy.

5. Dyrektor  wykonuje  czynności  z zakresu  prawa  pracy  w stosunku  do  pracowników zatrudnionych
w Ośrodku.

§ 8. Strukturę  organizacyjną  Ośrodka  i szczegółowy  zakres  zadań  komórek  organizacyjnych  określa
Dyrektor Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym.



§ 9. Ośrodek prowadzi  gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych,
zgodnie  z przepisami  ustawy  o finansach  publicznych,  w ramach  środków przewidzianych  na  dany  rok
w budżecie Miasta Bydgoszczy.

§ 10. Majątek  Ośrodka  jest  mieniem  Miasta  Bydgoszczy  i może  być  wykorzystywany  jedynie  do
realizacji zadań wynikających z działalności statutowej.

§ 11. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają trybu przewidzianego dla jego nadania.

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Bydgoszczy  działał  dotychczas  w oparciu  o  Statut  nadany
uchwałą  Nr  XLI/838/17  Rady  Miasta  Bydgoszczy  z dnia  29 marca  2017 r.  w sprawie  nadania  Statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

W  wyniku  kontroli  Kujawsko  -  Pomorskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w Bydgoszczy  nakazano
konieczność określenia zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy poprzez wskazanie
ustaw.

Z  uwagi  na  to,  że  każdorazowa  zmiana  utrudnia  korzystanie  ze  statutu  przez  osoby  trzecie  celowe
i zasadne jest nadanie nowego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2017 r.
poz. 1875 z późn.  zm. )  stanowi,  że do wyłącznej  kompetencji  rady gminy należy stanowienie w innych
sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady w gminie wykonującej zadania
powiatu, należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady.

Art.  11 ust. 2 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych  (Dz. U.  z 2017 r.  poz. 2077)
stanowi,  że  jednostka  budżetowa  działa  na  podstawie  statutu  określającego  w szczególności  jej  nazwę,
siedzibę i przedmiot działalności.

Art.  12 ust. 2 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych  (Dz. U.  z 2017 r.  poz. 2077)
przewiduje,  że  organ stanowiący jednostki  samorządu terytorialnego nadaje statut  jednostce budżetowej,
chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. Brak jest innych przepisów, które przekazywałyby przedmiotową
kompetencję innemu organowi.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Nie dotyczy. Uchwała nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

W  związku  koniecznością  wskazania  ustaw  stanowiących  podstawy  prawne  działalności  Miejskiego
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Bydgoszczy,  zachodzi  potrzeba  nowelizacji  dotychczas  obowiązującego
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Powyższe  zmiany  spowodowały  między  innymi  potrzebę  uszczegółowienia  oraz  wyspecyfikowania
wszystkich  zadań  Ośrodka  poprzez  wskazanie  ustaw  zgodnie  z wytycznymi  Kujawsko  -  Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Proponowane  zmiany mają  również  na  względzie  dostosowanie  organizacji  wewnętrznej  Ośrodka  do
potrzeb wynikających z wykonywanych zadań ustawowych.



Nadanie MOPS w Bydgoszczy nowego Statutu należy zatem uznać za uzasadnione.

5. Ocena skutków regulacji:

Przyjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych.


