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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVII//16
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z
2016 r. poz. 466 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 930) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku stanowiącym załącznik Nr 1 do
uchwały Nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz.
802 i poz. 2023 , z 2014 r. poz. 114 i 2809 oraz z 2016 r. poz.1745) wprowadza się następujące zmiany:
1. §
3
otrzymuje
,,§ 3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku działa na podstawie:

brzmienie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.930 i poz. 1583);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646,
z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1045,
poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890 i
poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454);
4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, poz.
poz. 1250);
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5) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2016 r. poz. 487);
6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 );
7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169,
poz. 195 i poz. 1579);
8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 575 i poz.
1583);
10) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz.
162);
11) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2016 r. poz. 785 i poz. 1579);
12) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.
poz. 1579);
13) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z 2016 r. poz.
64, poz. 195, poz. 668 i poz. 1010);
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14) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.581, poz. 1269, poz. 1365, poz.1569, poz. 1692, poz.1735, poz. 1830,
poz. 1844, poz. 1893, poz.1991 i poz. 1994 oraz z 2016 r. poz. 65, poz. 652, poz.960, poz. 1355 i poz.
1579);
15) innych aktów prawnych określających zadania z zakresu pomocy społecznej;
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16) niniejszego Statutu. ”
2. § 6 otrzymuje brzmienie:
„6. 1. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej, a w
szczególności w zakresie:
1) analizowania i oceny zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej;
2) pobudzania aktywności społeczności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
3) inicjowania działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup społecznych;
4) prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom;
5) organizowania usług opiekuńczych dla osób starszych;
6) przyznawania i wypłacania zasiłków oraz udzielania pomocy rzeczowej – zgodnie z ustawą
pomocy społecznej;

o

7) wytaczania na rzecz osób potrzebujących powództwa o roszczenia alimentacyjne;
8) kierowania wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów
określonych odrębnymi przepisami;
9) sprawienia pogrzebu osobom bezdomnym i nie mającym prawa do zasiłku pogrzebowego ZUS.
2. Ośrodek wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozpoznanych potrzeb i
zlecone przez administrację rządową.
3. Do zadań Ośrodka należy organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych na potrzeby
podopiecznych Ośrodka.
4. Ośrodek załatwia sprawy z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
5. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
6. Realizacja zadań określonych ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej.
7. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, poz. 195 i poz. 1579).
8. Realizacja zadań wynikających z Rozdziału 8a Pomoc materialna dla uczniów z ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195,
poz. 668 i poz. 1010) w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.
9. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach funkcjonowania zespołu
interdyscyplinarnego poprzez prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pracy socjalnej dla ofiar
przemocy, prowadzenie postępowania mediacyjnego pomiędzy ofiarą a sprawcą, realizacja programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych zadań wynikających z ustawy.
10. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
11. Realizacja zadań z ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.
1059, z 2013 r. poz. 984 i poz.1238 z 2014 r. poz. 457, poz.490, poz. 900, poz. 942, poz.1101 i poz.
1662, z 2015 r. poz. 151, poz. 478, poz. 942, poz. 1618, poz. 1893, poz. 1960 i poz. 2365 oraz z 2016 r.
poz. 266, poz. 831, poa. 925, poz. 1052 i 1165) poprzez załatwianie indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej w drodze decyzji dotyczących przyznawania dodatków energetycznych.
12. Realizacja zadań z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(Dz. U. z 2016 r. poz. 162);w zakresie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów osobom, które
straciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z
mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
13. Realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z
2016 r. poz. 785 i poz. 1579).
14. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i przepisów
wykonawczych do tej ustawy w zakresie świadczenia wychowawczego.
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15. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
16. Wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową i
samorządową.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz
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UZASADNIENIE

Proponowana w projekcie uchwały zmiana statutu jest konieczna z powodu dostosowania Statutu
do zmian w przepisach prawnych ustaw realizowanych przez MGOPS, uporządkowania zadań i
ich uszczegółowienia.
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