UCHWAŁA NR VIII/17/2015
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.
1318 i z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz.
509 i poz. 1650 i z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146 i poz. 1188)
i § 16 ust. 2 uchwały
Nr
LVI/600/2006
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 238, poz. 2742, z późn. zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIX/502/2009 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego Nr 362, poz. 2656, z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
zwany w dalszej części Statutu „Ośrodkiem”, działa na podstawie:
1) uchwały Nr XV/84/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 24 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
pod nazwą: „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej”,
2) uchwały Nr XXXIX/502/2009 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 362, poz. 2656, z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2013 r.,
poz. 182, z późn. zm./,
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
/Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm./,

o finansach

publicznych

5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616,
z późn. zm.),

6) niniejszego Statutu.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie na terenie
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zadań pomocy społecznej, określonych
ustawą o pomocy społecznej.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, obejmują swym zakresem:
1) zadania własne Gminy,
2) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji
ustawą o pomocy społecznej lub innymi ustawami, bądź przekazane
Gminie do realizacji w drodze porozumień zawartych z organami tej
administracji, zwane w dalszej części Statutu „zadaniami zleconymi”.
3. Poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, Ośrodek dodatkowo
wykonuje zadania własne Gminy lub zadania zlecone Gminie, wynikające
z:
1) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach
(Dz. U. 2013 r., poz. 966, z późn. zm.),

mieszkaniowych

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 114),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.
1027, z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228, z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - w zakresie udzielania uczniom
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) - w zakresie przyznawania
odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku
energetycznego,
9) ustawy z dnia 5 grudnia
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1863).

2014 r.

o Karcie

Dużej

Rodziny

4. Zadania, o których mowa w ust. 3, realizowane są w utworzonych
w tym celu w Ośrodku komórkach organizacyjnych, a wykonywanie tych
zadań przez Ośrodek odbywa się:
1) zadań określonych w pkt 1,2,3,5,7 i 9 - na podstawie pisemnego
upoważnienia Dyrektora Ośrodka, udzielonego przez Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, zwanego w dalszej części Statutu
„Prezydentem Miasta”, do prowadzenia postępowania w tych sprawach
wraz z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień
i zaświadczeń,
2) zadań określonych w pkt 6 - na podstawie uchwały Nr LIV/685/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim do prowadzenia postępowania
w sprawach z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 180, poz.
1669, z późn. zm.),
3) zadań określonych w pkt 8 - na podstawie uchwały
Nr XLVIII/179/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
4 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
dotyczących dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2013 r., poz. 4224).
5. Ośrodek realizując zadania zlecone kieruje się ustaleniami
przekazanymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego, a przy realizacji zadań
własnych - ustaleniami przekazanymi przez Prezydenta Miasta.”;
3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. 1. Powierza się Ośrodkowi realizację obowiązkowego zadania
Gminy polegającego na zapewnieniu uczniom, dzieciom i młodzieży
nieodpłatnego transportu do szkół wraz z opieką w czasie tego przewozu,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 56, poz. 2572, z późn. zm.), z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Realizacja przez Ośrodek zadania, o którym mowa w ust. 1, ogranicza
się do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.”;

4) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne, postanowienia
i zaświadczenia w indywidualnych sprawach w zakresie wykonywania
przez Ośrodek zadań własnych oraz zadań zleconych - na mocy pisemnego
upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta oraz uchwał Rady
Miasta, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 2 i 3.”;
5) w § 16 w ust. 3 wyrazy: „ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”, zastępuje się wyrazami:
„ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).”
6) w § 18 w ust. 2 wyrazy: „ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)”,
zastępuje się wyrazami: „ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

