UCHWAŁA Nr XL/…/18
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. 1)) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. 2)) uchwala się co następuje:
§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie stanowiącym załącznik do
uchwały Nr XXVI/143/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2017 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z
późn. zm.);
3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z
2018 r. poz. 554 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.
zm.);
6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2017 r. poz. 1065 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.
zm.);
8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.z 2017 r. poz. 882 z
późn. zm.);
9) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z
2018 r. poz. 998 z późn. zm.);
11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1390);
12) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z
późn. zm.);
13) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 poz. 755 z późn. zm.);
14) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.);
15) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z
2017 r. poz. 2092);
16) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017
poz. 1851 z późn. zm.);
17) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z
2016 r. poz. 1860 z późn. zm.);
18) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832);
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Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz.1000
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i 1000.

19) rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061);
20) ustawa z dnia 7 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460);
21) niniejszego statutu.”
2)

w § 6 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
6) współpracuje z partnerami projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w celu realizacji zadania m.in. Powiatowym Urzędem Pracy,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.”

3) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:
„§ 16a. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie rozporządzeniem
Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”:
1) przyjmuje i weryfikuje wnioski dotyczące przyznania „świadczenia dobry start”;
2) wydaje decyzje z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie „świadczenia dobry start”;
3) wypłaca „świadczenie dobry start”;
4) opracowuje plan potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z rozporządzenia w
sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;
5) opracowuje i przedkłada sprawozdania z realizacji zadań określonych z rozporządzenia w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, utworzony uchwałą Rady Miejskiej
Nr VII/56/90 z dnia 29 grudnia 1990 roku, realizuje zadania z zakresu ustawy

o pomocy

społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów

i innych

ustaw.
Od ostatnich zmian statutowych doszło do Ośrodka kolejne rządowe zadanie zlecone
w postaci realizacji rządowego programu „Dobry Start” (300+).
Ponadto Ośrodek realizuje wiele projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, fakt ten winien znaleźć odzwierciedlenie w statucie Ośrodka.

