
UCHWAŁA Nr XXXVII/288/09 

RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO 

z dnia 9 grudnia 2009 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie 

Kujawskim.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim, stanowiącym załącznik do 

uchwały nr XLV/350/05 Rady Miejskiej Aleksandrowi Kujawskiego z dnia 12 października 2005 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362); 

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.); 

4) uchwały nr X/46/90 Miejskiej Rady Narodowej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 marca 1990 r. w sprawie 

utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

5) aktów wykonawczych z zakresu pomocy społecznej; 

6) uchwał Rady Miejskiej Aleksandrowi Kujawskiego z zakresu pomocy społecznej; 

7) niniejszego Statutu.”; 

2) w § 4: 

a) w ust. 1 po pkt 17 dodaje się punkty 18, 19, 20 i 21 w brzmieniu:  

 „18) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

19) utrzymywanie Ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,  

20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych.”, 

b) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie 

upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji  

o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.” 

c) w ust. 3:  

a) uchyla się pkt 1 i 2,  

b) po pkt 5 dodaje się pkt 6, 7, 8 i 9 w brzmieniu: 

 „6) współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

kierowanie do tej jednostki osób wymagających opieki,  

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego 

ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,  

8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego 

ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  

9) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w wysokości przewidzianej w ustawie o pomocy 

społecznej ze środków zapewnionych przez budżet państwa.”; 

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące stanowiska 

pracy: 

- kierownik,  

- pracownicy socjalni, 

- opiekunki społeczne/domowe, 

- terapeuta (pracownik świetlicy środowiskowej), 

- główny księgowy, 

- psycholog, 

- informatyk, 

- radca prawny, 

- d/s BHP, 

- kasjer”; 

4) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych 

w przepisach ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.” 

 

§ 2. Strukturę organizacyjną Ośrodka, uwzględniającą zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, określa schemat 

stanowiący załącznik do uchwały.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego. 

 



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

Kujawsko-Pomorskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Piotr Prusaczyk 

 

  



 
 

 

 

 


