
UCHWAŁA NR XV/198/2020 
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. 
poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XXII/215/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pruszczu Gdańskim, zmienionym uchwałą Nr XXIX/279/2009 Rady 
Miasta Pruszcz Gdański z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Pruszczu Gdańskim, uchwałą Nr XVI/177/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie 
zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pruszczu Gdańskim i uchwałą Nr XXXV/315/2017 
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pruszczu Gdańskim, § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa realizując zadania własne gminy i zlecone gminie 
wynikające w szczególności z : 

1) ustawy o pomocy społecznej, 

2) ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

3) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

4) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

5) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

6) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

7) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

8) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

9) ustawy o systemie oświaty.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Małgorzata Czarnecka - 
Szafrańska 
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UZASADNIENIE

Zgodnie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie organizacji
urzędów i instytucji gminnych. Natomiast w myśl art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) jednostka budżetowa działa na podstawie
statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. W związku z
realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim nowych zadań
związanych z prowadzeniem postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i
wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie, należy odpowiednio zmienić statut
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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