UCHWAŁA NR XLVII/486/2018
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia 19 września 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Bytowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bytowie
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 574, z 2016 r. poz. 1441 oraz z 2018 r. poz. 2515)
w załączniku nr 1 do uchwały pt. „ Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie”
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:
„ § 8. 1. Dyrektor MOPS kieruje, organizuje działalność i reprezentuje MOPS na zewnątrz.
2. Dyrektora MOPS powołuje burmistrz Bytowa na okres 5 lat.
3. Kandydata na stanowisko dyrektora MOPS wyłania się w drodze konkursu.
4. W celu przeprowadzenia konkursu burmistrz Bytowa określa regulamin konkursu oraz
skład komisji konkursowej.
5. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono
dyrektora, burmistrz Bytowa powołuje na to stanowisko ustalonego przez siebie
kandydata.
6. Dyrektor MOPS może być odwołany przez burmistrza Bytowa przed upływem okresu,
na który został powołany w następujących przypadkach:
1) na własną prośbę,
2) z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,
3) z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem.
7. Dyrektor MOPS odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe
gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi MOPS.
8. Dyrektor MOPS realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i działa
w granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień oraz do wydawania decyzji
administracyjnych udzielonych przez Radę Miejską w Bytowie lub burmistrza Bytowa.
9. Dyrektor MOPS na podstawie upoważnień udzielonych przez burmistrza Bytowa może
występować o przyznanie środków z funduszy unijnych.
10. Dyrektor składa roczne sprawozdanie Radzie Miejskiej w Bytowie z działalności
MOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.”
2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Dyrektor MOPS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych
zgodnie z zapisem § 8 ust. 8 i 9.”
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Dyrektor MOPS ustala strukturę MOPS oraz szczegółowy zakres zadań komórek
organizacyjnych w Regulaminie organizacyjnym.
2. Projekt regulaminu organizacyjnego podlega uzgodnieniu z burmistrzem Bytowa.
3. Regulamin organizacyjny jest wprowadzany w życie zarządzeniem dyrektora MOPS.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

