
UCHWAŁA NR XXIV/ 141/2004 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 8 września 2004 roku 

 
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Brzesku. 
 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz 
art. 17 ust. 1 pkt 18 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
 
 
Nadaje się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzesku Statut w 
brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2 
 
 
Traci moc Uchwała Nr XXIII/258/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 lutego 
2001 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej. 

§ 3 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 4 
 
 
1.Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w tym 
dzienniku. 
2.Uchwała podlega również opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Brzesku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku - Tadeusz Pasierb 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/ 141 /2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 
8 września 2004 roku 
 
S T A T U T 
 
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZESKU 
 
ROZDZIAŁ I. 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, zwany dalej "Ośrodkiem" 



utworzony został na mocy Uchwały Nr III/15/90 Rady Gminy i Miasta Brzeska z 
dnia 25 lipca 1990 roku w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 2 
 
 
1.Siedziba Ośrodka mieści się w Brzesku przy ul. Mickiewicza 21. 
2.Teren działalności Ośrodka obejmuje Gminę Brzesko. 

§ 3 
 
 
1.Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i pełnym 
adresem siedziby. 
2.Ośrodek może używać skróconej nazwy "MOPS w Brzesku". 

§ 4 
 
 
1.Ośrodek działa na podstawie właściwych przepisów prawa a w szczególności: 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm./, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. /, ustawy z dnia 12 
marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593/, ustawy z dnia 
28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 
późn. zm./ oraz na podstawie niniejszego Statutu. 
2.Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań własnych Gminy sprawuje 
Burmistrz Brzeska. 
3.Nadzór nad realizacją zadań zleconych Ośrodka z zakresu administracji 
rządowej sprawuje Wojewoda Małopolski. 
 
 
ROZDZIAŁ II. 
 
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA 

§ 5 
 
 
Celem działania Ośrodka jest: 
a.umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i 
uprawnienia, 
b.zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie 
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 
c.w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i 
rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

§ 6 
 
 
1.Cele wymienione w paragrafie poprzedzającym, Ośrodek realizuje wykonując 
zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne Gminy 
oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 
2.Ośrodek prowadzi diagnostykę jednostkową i środowiskową oraz współpracuje 
z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie pomocy społecznej. 



§ 7 
 
 
Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym należy: 
1)sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej; 
2)udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 
tego pozbawionym; 
3)przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 
4)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 
5)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 
6)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na 
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym 
dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o 
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
7)przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 
8)opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która 
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej 
opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 
9)praca socjalna;  
10)organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w 
miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi; 
11)prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo  
wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 
12)dożywianie dzieci; 
13)sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 
14)kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 
mieszkańca gminy w tym domu; 
15)sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu 
wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
informatycznego; 
16)utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie 
środków na wynagrodzenia pracowników; 
17)realizacja świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 
2003 roku o świadczeniach rodzinnych. 

§ 8 
 
 
Do zadań własnych Gminy, wykonywanych przez Ośrodek należy: 
1)przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 
2)przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w 
formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 
3)prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających 
opieki; 
4)podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z 
rozeznanych potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów 
osłonowych. 

§ 9 
 
 
Ośrodek wykonuje zadania zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej 
obejmujące szczególności: 



1)przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 
2)opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o 
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
3)organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
4)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 
związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; 
5)prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi; 
6)realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz 
rozwój specjalistycznego wsparcia. 

§ 10 
 
 
Ośrodek współdziała z prowadzącymi działalność na terenie Gminy Brzesko 
organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim , innymi kościołami, 
związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz 
osobami fizycznymi i prawnymi, w celu realizacji zadań z zakresu pomocy 
społecznej.  
 
ROZDZIAŁ III. 
ORGANIZACJA I TRYB PRACY OŚRODKA 

§ 11 
 
 
1.Pracą Ośrodka kieruje Kierownik. 
2.Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Brzeska. 
3.Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Brzeska. 
4.Podczas nieobecności Kierownika, Ośrodkiem kieruje wyznaczona przez 
Burmistrza osoba. 
5.Obsługę finansową Ośrodka sprawuje główny księgowy. 
6.Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony 
przez Kierownika Ośrodka po uzyskaniu opinii Burmistrza Brzeska. 

§ 12 
 
 
Ośrodek nie posiada osobowości prawnej. 

§ 13 
 
 
Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy z dnia 22 
marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. poz. 1593 z 
późn. zm./ oraz ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
/Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm./. 
 
ROZDZIAŁ IV. 
 
FINANSOWANIE 

§ 14 
 
 



1.Ośrodek jest jednostką budżetową. 
2.Tryb postępowania w zakresie działalności finansowej Ośrodka określają 
przepisy ustawy z dnia ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych.  
3.Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący 
przychody i wydatki Ośrodka. 
4.Środki finansowe na działalność Ośrodka uchwala Rada Miejska na dany rok 
kalendarzowy. 
5.Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z 
działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie. 

§ 15 
 
 
Środki finansowe Ośrodka lokowane są na odrębnym rachunku bankowym. 
 
ROZDZIAŁ V. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16 
 
 
1.Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska. 
2.Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego 
uchwalenia. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb 
 


