
OBWIESZCZENIE NR III/O29/18
RADY MIASTA GDYNI

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Gdyni

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały Nr XLIV/1051/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006 r. Nr 113 poz. 2358), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr X/273/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2007 roku  w sprawie zmiany  uchwały Nr 
XLIV/1051/06  Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Gdyni  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 158 poz. 2977),

2) uchwałą Nr XXVI/ 635/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie  zmiany   uchwały  Nr 
XLIV/1051/06 Rady Miasta Gdyni w sprawie nadania  statutu  Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  
w Gdyni ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 4469),

3) uchwałą Nr XXXVIII/1091/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 440)

4) uchwałą Nr XXXIX/1138/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr 
XXXVIII/1091/17 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Gdyni  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 439)

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

1) § 2 i § 3 uchwały Nr X/273/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2007 roku  w sprawie zmiany  uchwały 
Nr XLIV/1051/06  Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu  Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Gdyni  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 158 poz. 2977), który stanowi:

„§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.”;

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.”;

2) § 2 uchwały Nr XXVI/ 635/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie  zmiany   uchwały  Nr 
XLIV/1051/06 Rady Miasta Gdyni w sprawie nadania  statutu  Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  
w Gdyni ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016r. poz. 4469), który stanowi,

„§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.”;

3) § 2 uchwały Nr XXXVIII/1091/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. 
poz. 440 )

„§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.”;

4) § 2 uchwały Nr XXXIX/1138/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 
XXXVIII/1091/17 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Gdyni  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 439)
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„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego .”.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni

Joanna Zielińska
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Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta   Gdyni   

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi  

Pomocy Społecznej w Gdyni .         

U C H W A Ł A  Nr XLIV/1051/06 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Gdyni. 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.
1
) w związku z art. 12 ust. 

2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 

późn. zm.
2
),  Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje : 

§ 1 

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni nadaje się statut , stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały .                                                                

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia  01 lipca 2006 r. 

                                                                          Przewodniczący Rady Miasta Gdyni  

                                                                                  dr inż. Stanisław Szwabski 

                                                           
1 zmiany: Dz. U. z 2018 r  poz. 1000,poz. 1349, poz. 1432 
2 zmiany: Dz. U. z 2018r. poz. 62,poz. 1000,poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693. 
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STATUT
3
 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest częścią gdyńskiego systemu polityki społecznej został 

powołany, aby organizować przestrzeń dla działań w obszarze pomocy społecznej. 

Misją Ośrodka jest wspieranie Gdynian, w sposób uwzględniający ich konkretne potrzeby 

i możliwości. Działania powinny mieć zawsze na względzie spójność rodzin i społeczności lokalnych 

oraz powinny być zorientowane na wzmacnianie ich samodzielności i aktywności. 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną 

Gminy  Miasta Gdyni finansowaną w formie jednostki budżetowej. 

§ 2 

Siedzibą i obszarem działania Ośrodka  jest miasto Gdynia. 

Rozdział 2 

Przedmiot działalności podstawowej 

§ 3 

1. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminy oraz powiatu określone w ustawie  

o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, ustawie o systemie oświaty, o ochronie zdrowia psychicznego,  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o ustanowieniu Programu Wieloletniego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o rewitalizacji. 

2. Do Ośrodka  należy realizacja zadań określonych w ust. 1: 

1) z zakresu pomocy społecznej  polegających  na: 

a) rozpoznaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu analizie i ocenie zjawisk będących ich 

źródłem; 

b) organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej w mieście z uwzględnieniem 

rozwoju nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 

oraz prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

c) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń; 

d) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 

osób i rodzin w ramach społeczności lokalnej; 

e) prowadzeniu profesjonalnej działalności - w szczególności pracy socjalnej - 

ukierunkowanej na pomoc osobom lub rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu 

zdolności do pokonywania trudnych sytuacji życiowych i pełnego funkcjonowania w 

społeczeństwie; 

                                                           
3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXVI/635/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie 

zamiany uchwały Nr XLIV/1051/06 w sprawie nadania  statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Gdyni 

(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016r. poz. 4469), który wszedł w życie 29 grudnia 2016 r.   
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f) opracowywaniu i współuczestniczeniu w tworzeniu dokumentów planistycznych w 

obszarze polityki społecznej miasta – strategii, programów, projektów, oraz ich 

realizację adekwatnie do przypisanych odpowiedzialności. 

2) z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegających na: 

a) wspieraniu rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych w celu  przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji; 

b) organizowaniu rodzinnej i instytucjonalnej  pieczy zastępczej w przypadku niemożności 

zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców; 

c) pomocy w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej; 

d) organizacji działań  wspierających  rodziny i system pieczy zastępczej. 

3) z zakresu ustawy o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie polegających na: 

a) realizacji zadań określonych w Gminnym Programie  Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie; 

b) realizowaniu ustawowych obowiązków  wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie  

oraz stosujących przemoc w rodzinie; 

c) koordynowaniu prac i działań Zespołu Interdyscyplinarnego, realizacji procedury 

Niebieskiej Karty. 

4) z zakresu ustawy o  wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi polegających  

na tworzeniu, koordynowaniu i realizacji zapisów Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

5) z zakresu ustawy o systemie oświaty polegających na realizacji zadań związanych z  

przyznawaniem i przekazywaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, 

wychowanków i słuchaczy  zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni. 

6) z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  polegających na: 

a) realizowaniu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej współfinansowanych 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

b) uchylony,
4
 

c) realizowaniu zadań wynikających z programów rządowych, w tym ukierunkowanych na 

rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób  

niepełnosprawnych, a także pomocy rodzinom, których członkami są osoby  

niepełnosprawne. 

7) z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego polegających na :   

a) organizowaniu i zapewnianiu  usług w odpowiednim standardzie w domach pomocy 

społecznej dla  osób z zaburzeniami psychicznymi; 

b) organizowaniu oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub 

upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym;  

c) wnioskowaniu do sądu o wyrażenie zgody na umieszczenie osoby chorej psychicznie 

podlegającej oparciu społecznemu w szpitalu psychiatrycznym. 

8) z zakresu ustawy o ustanowieniu Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w  zakresie 

dożywiania” polegających na realizacji zadań w zakresie  zapewnienia posiłku osobom jego 

pozbawionym, dożywianie dzieci i dorosłych. 

  

                                                           
4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr  XXXVIII/1091/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Gdyni ( Dz. Urz. 

Woj. Pom. z 2018 r. poz. 440), który wszedł w życie 29 grudnia 2016 r.   
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9) z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy polegających na 

organizowaniu prac społecznie użytecznych. 

10) z zakresu ustawy o rewitalizacji polegających na: 

a) diagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnych i harmonizowaniu zasobów w jej 

ramach; 

b) uczestnictwie w działaniach edukacyjnych i informacyjnych w zakresie procesu 

rewitalizacji; 

c) inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji; 

d) wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w 

przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji. 

3. Ośrodek mając na względzie jak najwyższą jakość realizacji zadań, opiera ją o formułę działań 

koalicyjnych. Uruchamia lokalne zasoby i korzysta z nich poprzez współpracę z  instytucjami, 

organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami 

fizycznymi i  prawnymi. 

§ 4 

1. Ośrodek   może, na podstawie odpowiednich przepisów prawa,  zlecić innym podmiotom  

realizację niektórych zadań wynikających z zakresu jego działania. 

2. Prezydent może powierzyć Ośrodkowi sprawowanie nadzoru nad jednostkami budżetowymi 

Miasta Gdyni prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej.
5
 

3. Ośrodek może prowadzić obsługę finansowo - księgową lub organizacyjną innych jednostek 

organizacyjnych, o których mowa w ust. 2. 

Rozdział 3 

Organizacja Ośrodka 

§ 5 

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor wyłoniony w drodze postępowania 

konkursowego. 

2. Stosunek pracy z Dyrektorem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Gdyni.   

3. Dyrektor realizuje zadania Ośrodka  na podstawie pełnomocnictwa ogólnego do czynności 

zwykłego zarządu, udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni i w jego granicach dokonuje 

czynności prawnych. 

4. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta 

Gdyni lub Rady Miasta wyrażona w formie pełnomocnictwa szczególnego. Zgoda Prezydenta 

może być również wymagana, co do spraw, które powodują konieczność szczegółowego 

wskazania działań i uprawnień dyrektora. 

5. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa i postanowień 

niniejszego statutu. 

                                                           
5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr X/273/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie 

zamiany uchwały Nr XLIV/1051/06 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 

Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 158 poz. 2977), który wszedł w życie 13 grudnia 2007 r.   
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§ 6 

1. Szczegółowy regulamin organizacyjny Ośrodka ustala i wprowadza Dyrektor w drodze 

zarządzenia. 

2. Regulamin organizacyjny Ośrodka  określa w szczególności: 

1) strukturę Ośrodka; 

2) zasady funkcjonowania; 

3) zakresy działania komórek organizacyjnych. 

Rozdział 4 

Gospodarka Majątkowa i Finansowa Ośrodka 

§ 7 

Ośrodek  zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie. 

§ 8 

Ośrodek  prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych. 

§ 9 

Działalność Ośrodka jest finansowana z budżetu miasta oraz innych źródeł finansowania - środków 

publicznych takich jak: gminne, powiatowe, regionalne fundusze celowe, rządowe programy i 

fundusze celowe oraz fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Dochody odprowadzane są na 

rachunek budżetu miasta. 

§ 10 

1. Ośrodek  prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu 

o przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych. 

2. Ośrodek  posiada własne rachunki bankowe. 

§ 11 

1. Ośrodek może uzyskiwać dofinansowanie swojej działalności ze środków spoza budżetu Miasta, 

przygotowując w tym celu stosowne wnioski, składane za zgodą Prezydenta Miasta. 

2. Rozliczanie projektów, które uzyskają dofinansowanie, następować będzie każdorazowo na 

warunkach określonych w zawartej umowie lub porozumieniu oraz wytycznych grantodawcy.  

§ 12 

Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. przyjmować i dysponować darami 

rzeczowymi lub darowiznami pieniężnymi, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez 

ofiarodawcę. 

Rozdział 5 

Nadzór i kontrola nad działalnością Ośrodka 

§ 13 

Nadzór merytoryczny oraz nadzór nad gospodarką finansową jest prowadzony przez Prezydenta 

Miasta, który dokonuje oceny działalności Ośrodka. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

Zmiany postanowień Statutu Ośrodka mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 
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