
Uchwała Nr XXXIII/273/16 
 

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 
z dnia 31 sierpnia 2016 roku 

 
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-
Koźlu 

 
 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala 
 

 
STATUT MIEJSKIEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W KĘDZIERZYNIE-KO ŹLU 
 
 

DZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu zwany dalej „Ośrodkiem” 

jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na podstawie Uchwały Nr XI/59/90 
Miejskiej Rady Narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 28 lutego 1990 roku. 

§ 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Kędzierzyn-Koźle, a jego terytorialnym zakresem działania 
jest teren gminy Kędzierzyn-Koźle. 

§ 3. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 
1) ustawy o samorządzie gminnym; 
2) ustawy o pomocy społecznej; 
3) ustawy o finansach publicznych; 
4) niniejszego statutu. 

§ 4. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania leżące w jego kompetencji 
wynikające z: 
1) ustawy o pomocy społecznej; 
2) ustawy o świadczeniach rodzinnych; 
3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 
4) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 
5) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 
6) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
7) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
8) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 
9) ustawy o zatrudnieniu socjalnym; 
10) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
11) ustawy o systemie oświaty; 
12) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 
13) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 
14) innych właściwych aktów prawnych; 
15) wynikające z uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i zarządzeń Prezydenta Miasta 

Kędzierzyn-Koźle. 
 



 
DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA 
 

§ 5. Celem działalności Ośrodka jest pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, 
zapobieganie powstawaniu oraz umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych 
osób i rodzin, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości 
i uprawnienia. 
§ 6. Do zadań Ośrodka należy: 

1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej; 
2) rozpoznawanie sytuacji i potrzeb jednostek, grup, rodzin oraz wszelkich uwarunkowań 
środowiskowych dla celów pomocy społecznej; 

3) analizowanie sytuacji i potrzeb oraz ustalanie planów działania przy wykorzystaniu 
możliwości podopiecznych ich otoczenia oraz organizacji i instytucji; 

4) analizowanie i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 
społecznej; 

5) podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia stwierdzonych potrzeb 
społecznych, psychicznych i biologicznych; 

6) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 
rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

7) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, pobudzanie społecznej 
aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin; 

8) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom 
i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania 
w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi; 

9) wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź 
innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu 
odpowiednich środków; 

10) propagowanie wzorców (dotyczących np.: życia rodzinnego, pracy zawodowej, 
zachowań pro zdrowotnych) wzmacniających dążenia do samodzielności rodzin 
i grup; 

11) pomoc w rozwiązywaniu problemów osób, rodzin i grup poprzez poradnictwo 
i wskazanie instytucji i organizacji do tego powołanych - czuwanie nad ich realizacją, 
oceną efektywności tych działań; 

12) prowadzenie domów dziennego pobytu i mieszkań chronionych; 
13) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania; 
14) organizowanie i prowadzenie w powiązaniu z organizacjami społecznymi i innymi 

instytucjami działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób, rodzin 
i grup wymagających pomocy; 

15) współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy organizacjami społecznymi, związkami 
wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami i innymi 
podmiotami w celu realizacji zadań pomocy społecznej; 

16) ocena realizacji i skuteczności planów pomocy społecznej; 
17) inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy oraz realizacji ustaw 

określonych w § 4 niniejszego statutu. 
 

 
 



DZIAŁ III 
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 
§ 7. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta 
Kędzierzyn-Koźle. 
§ 8. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle. 
§ 9. Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego. 
§10. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle. 
 

DZIAŁ IV 
GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE  

 
§ 11. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 
o finansach publicznych. 
§ 12. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów 
i wydatków, zwany planem finansowym Ośrodka, w którym w ciągu roku mogą być 
dokonywane zmiany. 
§ 13. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach 
ustalonych dla jednostek budżetowych. 
§ 14. Ośrodek w celu realizowania zadań posiada wyodrębnione rachunki bankowe. 
§ 15. Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne miasta Kędzierzyn-Koźle przekazane 
w trwały zarząd w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
 

DZIAŁ V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

§ 16. Traci moc uchwała Nr XXVII/320/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie 
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. 
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle. 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
         Kędzierzyn-Koźle 
 
        Andrzej Kopeć (-) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


