
UCHWAŁA NR XLIX/521/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - Rada 
Miejska postanawia:

§ 1

Ogłosić tekst jednolity uchwały Nr XVI/168/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie 
nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej 
Cieszyna z dnia 25 października 2018 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Gabriela Staszkiewicz
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Załącznik do uchwały Nr XLIX/521/18

Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Cieszynie

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Rada Miejska Cieszyna ogłasza w załączniku 
do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XVI/168/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 
2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
Śląsk.2012.1302 z dnia 2012.03.22) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXI/192/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
Śląsk.2016.2650 z dnia 2016.05.11),

2) uchwałą Nr XXIV/229/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
Śląsk.2016.4477 z dnia 2016.09.06),

3) uchwałą Nr XXIX/292/17 Rady Miejskiej Cieszynaz dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
Śląsk.2017.716 z dnia 2017.02.03),

4) uchwałą Nr XLV/467/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
Śląsk.2018.3590 z dnia 2018.06.04).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 uchwały Nr XXI/192/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2016 r.w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, które stanowią: „§2 Wykonanie uchwały powierzyć 
Burmistrzowi Miasta Cieszyna. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”,

2) § 2 i § 3 uchwały Nr XXIV/229/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, które stanowią: „§2 Wykonanie uchwały powierzyć 
Burmistrzowi Miasta Cieszyna. § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”,

3) § 2 i § 3 uchwały Nr XXIX/292/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, które stanowią: „§2 Wykonanie uchwały powierzyć 
Burmistrzowi Miasta Cieszyna. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”,

4) § 2 i § 3 uchwały Nr XLV/467/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, które stanowią: „§2 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi 
Miasta Cieszyna. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.”.
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Załącznik do Obwieszczenia Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

uchwały w sprawie nadania Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

Uchwała Nr XVI/168/12

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 2077) - Rada Miejska postanawia:

§ 1

Nadać Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cieszynie Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Cieszynie nr XV/78/91 z dnia 21 marca 1991 r. w sprawie nadania 
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały NrXVI/168/12
Rady Miejskiej Cieszynamz dnia 26 stycznia 2012 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIESZYNIE
(Tekst jednolity)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, zwany dalej Ośrodkiem jest budżetową jednostką 
organizacyjną Gminy Cieszyn, utworzoną celem realizacji własnych i zleconych Gminie zadań z zakresu pomocy 
społecznej.

§ 2

1. Siedzibą Ośrodka jest Cieszyn.

2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Cieszyn.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 3

1. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

21). Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw oraz uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń 
Burmistrza Miasta:

a) zadania Gminy wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

b) zadania Gminy wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

c) zadania Gminy wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

d) zadania Gminy wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

e) zadania Gminy wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

f) zadania Gminy związane z ustalaniem i wypłacaniem dodatku energetycznego na podstawie ustawy Prawo 
energetyczne,

g) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

h) udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

i) zadania Gminy wynikające z ustawy o repatriacji,

j) zadania Gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

k) 2) udział w realizacji programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu państwa, środków 
pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych w  obszarze polityki społecznej,

l) opracowywanie, koordynacja i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

m) opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie,

1) zmieniony przez § 1 uchwały Nr XXIV/229/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
Śląsk.2016.4477) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 września 2016 r.

2) zmieniony przez § 1 uchwały Nr XLV/467/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Cieszynie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Śląsk.2018.3590) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 czerwca 2018 r.
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n) koordynacja i realizacja gminnych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

o) udział w realizacji gminnego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych,

p) koordynacja otwartego konkursu ofert na podjęcie współpracy z dziennymi opiekunami sprawującymi opiekę 
nad dziećmi do lat 3.

q) udział w ocenie wniosków o realizację inicjatyw lokalnych z zakresu działalności charytatywnej oraz promocji 
i organizacji wolontariatu,

r) obsługa organizacyjno - techniczna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

s) obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie,

t) udział w realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,

u) udział w realizacji gminnego planu zarządzania kryzysowego,

w) 3)  zadania Gminy wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

§ 4

1. Ośrodek realizuje zadania statutowe we współdziałaniu i współpracy z instytucjami publicznymi, sądami, 
organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi 
i prawnymi.

2. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej 
i innymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu Gminy.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 5

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Cieszyna.

2. Zastępcę Kierownika oraz Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Kierownik.

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

4. Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje 
uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

5. Kierownik ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego.

§ 6

Kierownik odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe 
wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo - rzeczowych.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 7

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie 
o finansach publicznych i dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.

§ 8

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzany 
przez Kierownika.

3) dodany przez § 1 uchwały Nr XXIX/292/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Cieszynie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Śląsk.2017.716) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 lutego 2017 r.
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§ 9

Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz dotacji 
z budżetu państwa, a w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zapewnieniu środków 
finansowych przez budżet państwa.

§ 10

1. Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne Gminy Cieszyn.

2. Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności 
właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji.

3. Kierownik w zakresie gospodarowania mieniem działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 11

Ośrodek może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które 
winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12

Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.
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