UCHW ALA NR XV/99/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późno zm./ oraz art. 110 ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej /Dz.u. z 2009r., Nr 175, poz. 1362, z późno zm./ uchwala się, co następuje:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim stanowiącym załącznik do
nr XX/l19/2004 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, z późno zm., wprowadza się
następujące zmiany:

§ 1. W Statucie Miejskiego

uchwały

l) w § 2 po pkt 4a dodaje

się

pkt 4b, 4c, 4d w brzmieniu:

,,4b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
z 2011r., Nr 149, poz. 887 z późno zm.l;
4c) ustawy z dnia 29 lipca 2005r o
1493/;
4d) ustawy z dnia 7

września

przeciwdziałaniu

1991 r. o systemie

Ił

2) w § 3 wyrazy

"Kościelnej 25A zastępuje się

3) w § 10 dodaje

się

zastępczej

/Dz.U.

przemocy w rodzinie /Dz.U. z 2005r., Nr 180, poz.

oświaty

/Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572/".

wyrazami "Polnej I Ił

pkt 9 w brzmieniu:

,,9) przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendiów szkolnych"
4) w § 11:

a) w pkt l dodaje się lit. "s" i "t" w brzmieniu:
s) przyznawanie i wypłacanie
t)

opłacanie składek

b) w pkt 2 dodaje

się

zasiłków stałych,

na ubezpieczenie zdrowotne.

lit. "e" w brzmieniu:

"e)
- opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
- tworzenie

możliwości

podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

- tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej
specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie

szkoleń

trudności

wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz

i tworzenie warunków do

działania

rodzin

dostępu

do

wspierających,

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
- finansowanie:
a) kosztów

szkoleń

dla rodzin

wspierających,

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa wart. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych przez rodziny wspierające;
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- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym;
- sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie
ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinfonnatycznego,
o którym mowa wart. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;

trudności

- przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa wart. 193 ust. 8 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
c) w pkt 3:
- uchyla się lit. "a" i "b"
- dodaje się lit. "g", "h", "i" w brzmieniu:
g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz
ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. Sa ustawy o pomocy społecznej;

niezbędnego

h) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
i)

wypłacanie

wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza
§ 3.

Uchwała

wchodzi w

życie

się

Burmistrzowi Miasta.

z dniem

podjęcia.

Przewodniczący

Rady

i~

mgr
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inż. ~;:n~r Zabielski

Strona 2

Uzasadnienie
Na podstawie art. 10 ust. l i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 20l1r., Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim zamierza wyznaczyć Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim na podmiot organizujący pracę z rodziną.
Do zadań własnych miasta realizowanych przez pomoc

społeczną należy dodać:

l) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie

możliwości

podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej
specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie

szkoleń

trudności

i tworzenie warunków do

wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz
działania

rodzin

dostępu

do

wspierających,

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
4) finansowanie:
a) kosztów

szkoleń

dla rodzin

wspierających,

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
c) kosztów
5)

związanych

wspierające;

współfinansowanie

wychowawczej,
preadopcyjnym;
6)

z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny

pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo
regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku

sporządzanie sprawozdań
właściwemu

rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich
wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;

trudności

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa wart. 193 ust. 8: "W przypadku
powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa w ust. l, za okres dłuższy niż 12 miesięcy
wójt albo starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej
zaległości".

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Oz.U.
Nr 180, poz. 1493 zpóźn. zm.) Rada Miejska uchwałą Nr V1/31/201l zdnia 14 kwietnia 20llr. przyjęła
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Maków
Mazowiecki na lata 2011 - 2016. Zgodnie z założeniami przyjętego dokumentu do zadań pomocy społecznej
należy praca w zespole interdyscyplinarnym, grupach roboczych, mająca na celu przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie. Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Oz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późno
zm.) Rada Miejska uchwałą Nr 0056/2011 z dnia 30 czerwca 20l1r. upoważniła kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej - przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendiów
szkolnych. Wobec powyższego do zadań w zakresie pomocy społecznej należy dodać: przyznawanie
i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendiów szkolnych. Reasumując powyższe
zasadnym jest naniesienie opisanych powyżej zadań do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .
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