
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA BOCHNIA 

z dnia 25 lutego 2021 roku 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bochni. 

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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1461), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

tekst jednolity uchwały Nr XXII/233/04 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie 

Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni (Dz.U. Woj. Małop. z 2004r. Nr 237, poz. 2638) 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XLIV/430/06 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie: zmian w Statucie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2006 r. Nr 322, poz. 2259); 

2) uchwałą Nr XXXII/322/09 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: zmian w Statucie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2009r. Nr 286, poz. 2064) 

w części unieważnioną rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 6 maja 2009 r. 

Nr PN.V.0911-18-09 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2009 r. Nr 286, poz. 2075); 

3) uchwałą Nr XV/132/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany w Statucie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r., poz. 547); 

4) uchwałą Nr XVIII/160/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni (Dz. Urz. Woj. Małop z 2016 r., poz. 2484) 

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

1) §2 i §3 uchwały Nr XLIV/430/06 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie: zmian 

w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2006r. Nr 322, 

poz. 2259), który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.” 

2) §2 i §3 uchwały Nr XXXII/322/09 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: zmian 

w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2009r. Nr 286, 

poz. 2064), który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.” 
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3) §2 i §3 uchwały Nr XV/132/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany w Statucie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r., poz. 547), który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia.” 

4) §2 i §3 uchwały Nr XVIII/160/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni (Dz. Urz. Woj. Małop z 2016 r., poz. 2484), który 

stanowi: 

„§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia.” 

3. Tekst jednolity uchwały Nr XXII/233/04 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie 

Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia. 

   
Przewodniczący Rady Miasta 

Bogdan Kosturkiewicz 
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Załącznik  
do obwieszczenia  
Rady Miasta Bochnia  
z dnia 25 lutego 2021  r.  
 

 

 
Uchwała Nr XXII/233/04 
Rady Miejskiej w Bochni 
z dnia 24 czerwca 2004 r. 

 
w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h, art.40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591  
z późn. zm.)1, art.110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 
64 poz.593, zm.: Nr 99 poz. 1001)2 oraz art.20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)3,  
 
Rada Miejska w Bochni                   u c h w a l a,                          co następuje: 
 

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

§2. Traci moc uchwała Nr XLII/408/02 Rady Miejskiej w Bochni z dnia  
25 kwietnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bochni (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 105, poz. 1634 z późn. zm.). 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia. 
§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Nowy tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 713 z póź.zm. 
2 Nowy tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.,poz.1876 z póź.zm. 
3 Nowy tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz.111 z póź.zm. 
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Załącznik  
do Uchwały Nr XXII/233/04  
Rady Miejskiej w Bochni 
z dnia 24 czerwca 2004 roku 

 
ZAŁĄCZNIK 
 

STATUT  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W BOCHNI 
 

I. Przepisy ogólne 
 

§ 1 
 
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni, zwany dalej MOPS, jest samodzielną 
jednostką organizacyjną Gminy Miasta Bochnia nie posiadającą osobowości prawnej, 
działającą jako jej wyodrębniona jednostka budżetowa. 
2.4 MOPS realizuje zadania Gminy Miasta Bochnia w zakresie pomocy społecznej  
będące zadaniami własnymi gminy i zadaniami zleconymi z zakresu administracji 
rządowej, zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zadania z zakresu 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz inne nałożone ustawami. 
3. Siedzibą MOPS jest Miasto Bochnia, a terenem działania jest obszar Miasta Bochnia. 
 

§ 25 
MOPS działa na podstawie przepisów regulujących działalność w zakresie 

pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, dotyczących wychowania w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  
a w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1515 z późn. zm.)6, 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 
163 z późn. zm.)7, 

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 
2015 r., poz. 114 z późn. zm.)8, 

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1390)9, 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 885 z późn. zm.)10, 

                                                           
4 W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 uchwały Nr XVIII/160/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2016 r. w 
sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni (Dz.Urz.Woj.Małop.z 2016, poz.2484) 
która weszła w życie z dniem 28 kwietnia 2016 r. 
5 W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 4 
6 Nowy tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz.713 z póź.zm. 
7 Nowy tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.,poz.1876 z póź.zm. 
8 Nowy tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz.111 z póź.zm. 
9 Nowy tekst jednolity: Dz.U.z 2020r., poz.218 z póź.zm.  
10 Nowy tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz.869 z póź.zm. 
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6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2013 r., poz.330 
z późn. zm.)11, 

7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 169)12, 

8) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poza 1286 z późn. zm.)13, 

9) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 195)14, 

10) innych, obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej  
i jednostek budżetowych, 

11) uchwały Nr XIII/68/90 Miejskiej Rady Narodowej w Bochni z dnia 20 
kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni, 

12) niniejszego Statutu. 
 

§ 315 
 
1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje go na zewnątrz 
Dyrektor MOPS. 
2. Dyrektor MOPS może mieć jednego zastępcę, który w razie jego nieobecności 
zastępuje go w obowiązkach.  
3. Dyrektora MOPS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Bochnia. 
4. Dyrektor MOPS wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych 
w MOPS. 
5. Dyrektor MOPS zatrudnia i zwalnia pracowników. 
6. Prawa i obowiązki pracowników MOPS regulują przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, 1458). 
7.16 Szczegółową organizację wewnętrzną MOPS ustala Dyrektor w regulaminie 
organizacyjnym. 
8. W MOPS tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych. 
Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych nie może powodować 
nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może 
naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych. 
9. MOPS koordynuje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
10. MOPS prowadzi Miejski Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Uzależnionych 
Współuzależnionych i Ofiar Przemocy. 
11.17 MOPS może prowadzić Klub Integracji Społecznej. 
 

                                                           
11 Nowy tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz.217 
12 Nowy tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz.808 z póź.zm. 
13 Nowy tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz.2277 z póź.zm. 
14 Nowy tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz.2407 z póź.zm. 
15 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XXXII/322/09 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 26 marca 2009 
r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dz.Urz.Woj.Małop. z 2009r. Nr 286, poz. 
2064), która weszła w życie z dniem 6 czerwca 2009 r. 
16 W brzmieniu ustalonym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Małopolskiego Nr PN.V.0911-18-09 z dnia 6 
maja 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Małop. z 2009r. Nr 286, poz.2075)   
17 Dodany przez § 1 uchwały Nr XV/132/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany w 
Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni (Dz.Urz.Woj.Małop. z 2016 r., poz. 547), która weszła  
w życie z dniem 30 stycznia 2016 r. 
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II. Zakres działania i zadania 

 
§ 4 

 
1. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać samodzielnie, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 
godności człowieka. 
3. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego 
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 
4. Do zadań MOPS w zakresie wykonywania zadań własnych Gminy z zakresu pomocy 
społecznej należy: 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,  
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 
-podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających 
z rozeznanych potrzeb gminy. 

 
§ 5 

 
1.Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

a) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą o 
pomocy społecznej, 

b) pracy socjalnej, 
c) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
d) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 

z pomocy społecznej, 
e) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 
f) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. 
2.Na zlecenie Gminy w ramach integracji zawodowej i społecznej MOPS może 
organizować roboty publiczne oraz kluby integracji społecznej organizując działania 
o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym. 
3. Zakres działania, o którym mowa w ust. 1 MOPS realizuje w ramach zadań 
zleconych, własnych o charakterze obowiązkowym. 
4.18 Dyrektor MOPS może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o świadczenia 
alimentacyjne. 
5. MOPS może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności 
do organów określonych odrębnymi przepisami. 

§ 6 
 

1.19W zakresie świadczeń rodzinnych MOPS realizuje następujące świadczenia: 

                                                           
18 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 15 
19 Oznaczenie ust.1 nadane przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 15 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 1456



1)  zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:  
a) urodzenia dziecka,  
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
c)20 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,  
d) samotnego wychowywania dziecka,  
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,  
f) rozpoczęcia roku szkolnego,  
g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. 
3)21 zaliczki alimentacyjne. 

2.22W zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów MOPS realizuje 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego i podejmuje działania wobec dłużników 
alimentacyjnych. 

 
§ 723 

 
 Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów realizowane są jako zadania zlecone w zakresie administracji rządowej. 
 
 

III. Sprawy organizacyjne 
 

§ 8 
 

1.24 Burmistrz Miasta Bochnia udziela Dyrektorowi MOPS upoważnienia do 
prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z 
zakresu pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
2.25 Dyrektor MOPS działa na podstawie i w granicach udzielonego mu 
pełnomocnictwa. 
3.26Dyrektor MOPS składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności MOPS 
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 
4.27MOPS posługuje się pieczęcią podłużną z nazwą w pełnym brzmieniu i pełnym 
adresem siedziby. 
 
 
 
 

                                                           
20 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały Nr XLIV/430/06 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 maja 2006r. 
w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni (Dz.Urz.Woj.Małop. z 2006r. Nr 
322, poz. 2259), która weszła w życie z dniem 8 lipca 2006 r. 
21 Dodany przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 20 
22 Dodany przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 15 
23 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 15 
24 W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 4 
25 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 15 
26 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 15 
27 Oznaczenie ust.4 nadane przez § 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 20 
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IV. Finansowanie działalności MOPS 
 

§ 9 
 

1.28 Dyrektor MOPS sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi 
pod względem legalności, gospodarności i celowości, sporządza sprawozdania 
rzeczowo – finansowe z realizowanych zadań. 
2. Bazę lokalową zabezpiecza Burmistrz Miasta Bochnia. Jest on nadto odpowiedzialny 
za zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania własne 
Gminy Miasta Bochnia. 
3. Wydatki na realizację zadań własnych Gminy Miasta Bochnia zakresu pomocy 
społecznej o charakterze obowiązkowym są finansowane w ramach budżetu Gminy. 
4. Zadania zlecone Gminie są finansowane w formie dotacji celowej przekazywanej 
za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
5. Tryb postępowania w zakresie działalności finansowej MOPS określają przepisy 
ustaw o finansach publicznych, o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, 
o zamówieniach publicznych. 
6.29 MOPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek 
budżetowych. 
 

§ 10 
 

1.Podstawą działalności MOPS jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i 
wydatki, opracowany w oparciu o układ wykonawczy budżetu Gminy Miasta Bochnia 
w ramach środków przewidzianych do dyspozycji MOPS. 
2.30Plan finansowy na realizację zadań własnych i zleconych ustala Dyrektor MOPS po 
otrzymaniu układu wykonawczego budżetu Gminy od Burmistrza Miasta Bochnia. 
3. MOPS gospodaruje wydzielonym mu majątkiem, stanowiącym część mienia 
komunalnego, zapewnia jego ochronę i zarządza nim zgodnie z przeznaczeniem. 
4. Wartość majątku MOPS określają księgi inwentarzowe. 
 

V. Postanowienia końcowe 
 

§ 1131 
 

Likwidacja MOPS następuje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bochni. 
 

§ 1232 
 

1. Statut MOPS nadaje Rada Miejska w Bochni. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące funkcjonowania MOPS. 
3. Zmiany do Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

                                                           
28  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 4 
29 Dodany przez § 1 pkt 8 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 20 
30 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 15 
31 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 20 
32 Oznaczenie §12 nadane przez § 1 pkt 10 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 20 
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