
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/508/2020 

RADY MIASTA KIELCE 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.

1)
) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 roku poz. 1461) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LIX/1309/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie 
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 
 

Kamil Suchański 

 

                                                   
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2245, Dz. U. 2019 roku, poz. 1649, i Dz. U. 

2020 roku poz. 284 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 kwietnia 2020 r.

Poz. 1683



Załącznik do uchwały Nr XXVII/508/2020 

Rady Miasta Kielce 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KIELCACH 

I.  Przepisy ogólne 

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach działa na podstawie Uchwały Nr X/79/90 Miejskiej 
Rady Narodowej w Kielcach z dnia 1 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach, z późniejszymi zmianami. 

§ 2. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną 

jednostką organizacyjno-budżetową, podporządkowaną Prezydentowi Miasta Kielce. 

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Kielce. 

3. Terenem działalności Ośrodka jest obszar miasta Kielce. 

II.  Cele i zadania Ośrodka. 

§ 3. 1. Ośrodek wykonuje zadania: 

1) pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej w zakresie: 

- zadań własnych gminy, 

- zadań gminy zleconych z zakresu administracji rządowej, 

- zadań własnych powiatu, 

- zadań powiatu zleconych z zakresu administracji rządowej, 

2) w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, wynikające z ustawy z dnia 27.08.1997 roku 
o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

3) w zakresie organizowania oparcia społecznego i organizowania usług opiekuńczych dla osób, które 

z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu 
codziennym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, 

4) w sprawie świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku 

o świadczeniach rodzinnych, 

5) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

6) prowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, 

7) w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

8) w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

9) w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez 

uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, 

10) w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez organizację żłobka dziecięcego, zgodnie z ustawą o opiece 

nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku, 

11) w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie 
zdrowia psychicznego. 
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2. Ponadto Ośrodek wykonuje czynności: 

1) związane z przygotowaniem i wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach przyznania dodatków 

mieszkaniowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, 

2) związane z zawieraniem umów z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wynikające 

z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

3) związane z przygotowaniem i wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach przyznania dodatku 

energetycznego przysługującymi odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, 

4) związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, 

5) związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczenia wychowawczego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

6) związane z przyznawaniem i wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w wysokości 4000 zł, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

7) związane z wnioskowaniem o przyznanie dotacji celowej na wypłatę świadczenia pieniężnego, wypłatą 

świadczenia pieniężnego oraz sporządzaniem sprawozdań na poziomie wykorzystania dotacji celowej na 

wypłatę świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka, wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku 
o Karcie Polaka, 

8) związane z ustaleniem prawa i wypłatą zasiłków dla opiekuna, wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 

2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

3. Do zadań Ośrodka należy również nadzorowanie pracy jednostek organizacyjnych Miasta Kielce, 

wymienionych w załączniku do niniejszego Statutu. 

 

III.   Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem 

§ 4. 1. Działalnością Ośrodka kieruje dyrektor, który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe 

funkcjonowanie Ośrodka. 

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Kielce. 

3. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 

Ośrodka. 

4. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy zastępców dyrektora. 

5. W celu prawidłowego wykonywania zadań Ośrodka Dyrektor wydaje zarządzenia. 

6. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka Dyrektor może wydawać pracownikom Ośrodka 

pełnomocnictwa, upoważnienia, dyspozycje i polecenia służbowe. 

§ 5. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań określa zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka 
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

IV.  Gospodarka finansowa Ośrodka 

§ 6. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Miasta Kielce, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

3. Ośrodek: 

- pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Kielce, 

- odprowadza dochody na rachunek dochodów budżetu Miasta Kielce. 
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4. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy, opracowany na każdy rok 

kalendarzowy na podstawie uchwały budżetowej, uchwalonej przez Radę Miasta Kielce. 

5. Dyrektor Ośrodka może w celu realizacji zadań Ośrodka zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości 
kwot wydatków, określonych w zatwierdzonym planie finansowym. 

Postanowienia ogólne 

§ 7. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia. 
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Załącznik 

do Statutu  Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Kielcach 

 

Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Kielce, będących w nadzorze Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Kielcach 

1. Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej, Kielce, ul. Tarnowska 10 

2. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, Kielce, Jagiellońska 76 

3. Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, Kielce, ul. Jagiellońska 76 

4. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, Kielce, Żeromskiego 4/6 

5. Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, Kielce, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30 

6. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Kielce, ul. Wesoła 47/49 

7. Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, Kielce, ul. Słoneczna 9 

8. Miejska Kuchnia Cateringowa, Kielce, ul. Piekoszowska 36 A 

9. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Kielce, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30 

10. Dom Rodzinny Nr 2, Kielce, ul. Górników Staszicowski 93 

11. Centrum Obsługi Placówek, Kielce, ul. Sandomierska 126 

12. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Moje Miejsce”, Kielce, ul. Fosforytowa 88 

13. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobra Chata”, Kielce, ul. Sandomierska 126 

14. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kamyk” w Kielcach, ul. Wielkopolska 31 

15. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom dla Dzieci” w Kielcach, ul. Niestachowska 1 

16. Zespół Leczenia Środowiskowego, Kielce, ul. Wiosenna 1A. 

17. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Okrzei 8 

18. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Kołłątaja 4 

19. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1 

20. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu Bw Kielcach, ul. Orzeszkowej 53 

21. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A w Kielcach, ul. Miodowa 7 

22. Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach, 

ul. Bodzentyńska 32/40 

23. Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach, ul. Marszałkowska 12 
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