UCHWALA NR XX/219/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późń. zm.) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późno zm.) oraz art. 4 ust. l i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz.
1484 z późń. zm.), Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr
Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wprowadza się następujące zmiany:
l. § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Ośrodek działa na podstawie

obowiązujących

przepisów

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

prawa, w szczególności:
administracyjnego

gminnym

- ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach

samorządowych

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych

- ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
- ustawy z dnia 7 września

do alimentów

przemocy w rodzinie

rodziny i systemie pieczy zastępczej

1991 r. o systemie oświaty

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- ustawy z dnia 11 lutego 20 16r. o pomocy państwa w wychowywaniu
- niniejszego

dzieci

Statutu

- uchwał Rady Miejskiej w Kole oraz innych
jednostek pomocy społecznej.".
2. W § 3 Statutu ust. l otrzymuje brzmienie:
obowiązujących przepisach prawa, w tym:
l) zadania własne z zakresu pomocy społecznej
2) zadania zlecone gminie przez administrację

"l.

aktów prawnych
Ośrodek

realizowane

regulujących

realizuje

zadania

zadania

i kompetencje
określone

w

przez gminę,

rządową z zakresu pomocy społecznej,

3) zadania w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające
z rozeznanych
potrzeb gminy, rządowych
programów pomocy społecznej, bądź mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po otrzymaniu
odpowiednich środków,
5) zadania w zakresie realizacji świadczenia

wychowaczego."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w
życie z dniem l kwietnia 2016 r.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XX/219/2016
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 24 lutego 2016r.
w sprawie wprowadzenia zmian do
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz.U.2016.l95) wprowadziła nowy rodzaj świadczenia dla rodzin wychowujących
dzieci w wieku do 18 roku życia - świadczenie wychowawcze. Ustawa ta wskazuje,
że ilekroć mowa o organie właściwym oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o
świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze (art. 2 pkt
11 ustawy). Organ właściwy może, w formie pisemnej, upoważnić swojego zastępcę,
pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki
organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy
społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach
decyzji (art. 10 ustawy). Organy gminy i województwa do dnia wejścia w życie
ustawy wyznaczą lub utworzą jednostki organizacyjne właściwe do realizacji zadań z
zakresu świadczenia wychowawczego (art. 53 ustawy). Ustawa o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci wchodzi w życie z dniem l kwietnia 20161'.i Burmistrz Miasta
Koła jako organ właściwy wyznaczył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole do
realizacji zadań wynikających z ustawy.
Wobec powyższego, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Statucie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, polegających. na rozszerzeniu
podstawy działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole w oparciu o
powołaną wyżej ustawę z dnia 11 lutego 20161'.o pomocy państw
wychowywaniu
dzieci.
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