UCHWAŁA NR VI/48/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6, art. 10 ust. 1, art.18 ust. 2 p. 9 lit. h, ustawy o samorządzie gminnym (t. j.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i 90m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. z 2004 r. Nr
256 poz. 2572 z późn. zm.), art. 31 ust. 2, art. 176 i art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332), art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (t. j. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.), art. 5d i 5f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), Rada Miejska Dębicy uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały XXXIV/534/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2009 roku
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy dokonuje się następujących zmian:
1. W Rozdziale I w ust. 2 dodaje się pkt. 11, który otrzymuje brzmienie:
11) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863).
2. W Rozdziale III ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Zadania własne gminy zlecone do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na podstawie
innych ustaw :
1) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym unormowanych
ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);
2) w sprawach unormowanych ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 332):
a) prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodzin;
b) ustanawianie rodzin wspierających lub zawieranie i rozwiązywanie umów z rodzinami wspierającymi,
określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy w zakresie:
- opieki i wychowania dziecka;
- prowadzenia gospodarstwa domowego;
- kształtowania i wypełniania ról społecznych opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów
wspierania rodziny;
d) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
e) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do
specjalistycznego poradnictwa,
- organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
f) finansowanie:
- podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
- kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające, związanych z udzielaniem pomocy;
g) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym;
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h) sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich
właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
i) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;
3) prowadzenie postępowań w sprawach dodatków mieszkaniowych a także wydawania w tym zakresie decyzji
administracyjnych, na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Dębicy, wydanego w związku z art. 7 ust. 1a
ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
4) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku
energetycznego, na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej wydanej w związku z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 5d i 5f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne.
5) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz.
1863).
3. W Rozdziale V:
- dodaje się ust. 6a, który otrzymuje brzmienie:
6a. Burmistrz udziela Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do realizacji zadań
wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863).
- ust. 8 otrzymuje brzmienie:
8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5, ust. 6 i ust. 6a, może być także udzielone innej osobie na wniosek
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy
Szczepan Mroczek
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