
UCHWAŁA 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. 
 

Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 6 i pkt 6a, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., 

Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,  

poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r.  Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 

Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 

 
 

RADA MIASTA 

 u c h w a l a,  c o  n a s t ę p u j e : 

 

§ 1 
 

W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, uchwalonym 

uchwałą 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 

(Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 101, poz. 1801) oraz 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 (Dziennik 

Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 72, poz. 1471) wprowadza się następujące zmiany:  
 

1 ) § 5 otrzymuje brzmienie:  

 

 „§ 5 

 
 

1. Pracą ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik działający  

jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Pruszcza 

Gdańskiego. 

2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Pruszcza 

Gdańskiego posiadający uprawnienia zwierzchnika służbowego oraz pracodawcy 

w stosunku do kierownika.” 

 

2)  § 6 otrzymuje brzmienie:  

 

 „§ 6 

 
 

W strukturze organizacyjnej ośrodka wyodrębnia się komórki organizacyjne i samodzielne 

stanowiska pracy.” 

 

 

 



3) § 9 otrzymuje brzmienie: 

  

 „§ 9 

 
 

1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy 

o pomocy społecznej obejmujące: 
 

        1) zadania własne gminy, do których w  szczególności należy: 

a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych              

i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 

ryzyka, 

b) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę 

lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, 

c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym, 

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 

f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 

g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

h) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 

i) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom 

niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie 

przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 

Zdrowia, 

j) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 

k) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, 

która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania 

bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym 

członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub 

rodzeństwem, 

l) praca socjalna, 

ł) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

m) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, 

n) dożywianie dzieci, 

o) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

p) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności 

za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, 

q) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia 

po  zwolnieniu z zakładu karnego, 

r) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych 

w przepisach     o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, 

s) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej 

wynikających     z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja 

programów  osłonowych. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



         2) zadania zlecone gminie, do których w  szczególności należy: 

: 

a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych             

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, 

c) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy 

społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup 

społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, 

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie 

schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których 

mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, 

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie 

schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali 

zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z:  

1) ustawy o świadczeniach rodzinnych,  

2) ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych,  

3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

4) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

5) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

3. Ośrodek wykonuje inne zadania wynikające z uchwał Rady Miasta Pruszcz Gdański 

oraz zarządzeń  Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.” 

 

3) uchyla się § 13. 

                                                                                      
§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                        

 

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY 

                                                                                                         RADY MIASTA 

 

                                                                                                      Marek Krawyciński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


