UCHWAŁA NR XLVI/54/2017
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 i z 2017 r.
poz. 730 i 935) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948 i 2174 i z 2017 r.
poz. 777) 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 Ostrowca Świętokrzyskiego 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 2016,
poz. 930 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870 z późn. zm.),
5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1542),
6) niniejszego Statutu.”;

2) w § 5:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, Ośrodek dodatkowo
realizuje zadania własne Gminy lub zadania zlecone, wynikające odpowiednio
z:
1) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j., Dz. U.
z 2017 r. poz. 180),
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 z późn. zm.) - w zakresie udzielania uczniom świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym,
5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j., Dz. U. z 2017 r. poz. 697),
6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(t.j., Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn.
zm.),
8) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r.
poz. 785 z późn. zm.),
9) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 220 z późn. zm.) - w zakresie przyznawania odbiorcy wrażliwemu
energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego,
10) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.),
11) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.),
12) ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań określonych w pkt 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10,11 i 12 - na podstawie
pisemnego upoważnienia udzielonego Dyrektorowi Ośrodka 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.”.
3) w § 5a zdanie: „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.)”, zastępuje
się zdaniem: „na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).”
4) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą następujące komórki
organizacyjne:
1) Dział Pomocy Środowiskowej, w skład którego wchodzą:
a) Zespół ds. Rodzin,
b) Zespół ds. Bezdomnych,
c) Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej,
d) Zespół ds. Asysty Rodzinnej,
e) Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych,
2) Dział Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej,
3) Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych,
4) Środowiskowy Dom Samopomocy,
5) Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych,
6) Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych,
7) Stanowisko ds. Pracowniczych,
8) Dział Finansowo-Księgowy,
9) Dział Windykacji,
10) Dział Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Zespół ds. Informatyzacji,
b) Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych,

11) Dział Techniczny, w skład którego wchodzi Ośrodek Interwencji
Kryzysowej,
12) Zespół Radców Prawnych,
13) Stanowisko ds. BHP.”;
5) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy,
o której mowa w § 1 pkt 3, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), regulamin
organizacyjny Ośrodka, o którym mowa w § 15 ust. 2 oraz regulamin pracy
Ośrodka ustalony przez Dyrektora Ośrodka.”;
6) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przy wydatkowaniu środków finansowych w związku z zamawianiem
dostaw usług lub robót budowlanych związanych z realizacją zadań Ośrodka,
stosuje on ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).”.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

