
  

UCHWAŁA NR XI/73/19 

RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE 

z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie zmian w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie stanowiącym załącznik  

do Uchwały Nr XXIV/146/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania 

Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drohiczynie (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 769) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W rozdziale 1. Postanowienia ogólne § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ośrodek realizuje zadania na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696); 

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507, 1622, 1690); 

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696); 

4) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 217, 730); 

5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1390, z 2019 r. poz. 730); 

6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 

2019 poz. 1111, 924); 

7) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, 2354, 

z 2019 r. poz. 60, 303, 577, 730, 752, 924, 1257, 1394); 

8) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 670, 730); 

9) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2092); 

10) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1390); 

11) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2134, 2354, z 2019 r. poz. 60, 303, 577, 730, 924); 
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12) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694); 

13) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180, 

z 2018 r. poz. 756, 1540, 2529, z 2019 r. poz. 1622); 

14) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 216 i Nr 131, poz. 1094  

oraz z 2006 r. Nr 84, poz. 587); 

15) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 

1649); 

16) Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 473); 

17) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 zm.: Dz. U. 2019 r. 

poz. 1343); 

18) Innych, właściwych aktów prawnych.”. 

2. w rozdziale 2. Cele, przedmiot działania i zadania ośrodka § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Ośrodek realizuje: 

1) zadania własne oraz zlecone gminy określone w ustawie o pomocy społecznej; 

2) zadania wynikające z innych ustaw, w szczególności: 

a) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, 

b) rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, 

c) realizowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

d) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

e) realizowanie zadań w zakresie wspierania rodziny wynikających z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

f) realizowanie zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 

g) przyznawanie prawa do świadczeń rodzinnych na zasadach określonych w ustawie 

o świadczeniach rodzinnych, 

h) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, 

i) prowadzenie postępowań przeciwko dłużnikom alimentacyjnym, 

j) przyznawanie prawa do zasiłku dla opiekunów na zasadach określonych w ustawie 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

k) przyznawanie Karty Dużej Rodziny na zasadach określonych w ustawie o Karcie Dużej 

Rodziny, 

l) przyznawanie prawa do świadczenia wychowawczego na zasadach określonych w ustawie 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

m) realizowanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

n) przyznawanie prawa do dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach 

mieszkaniowych, 

o) ustalanie prawa do objęcia świadczeniami opieki zdrowotnej finansowanymi ze środków 

publicznych w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony, 
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p) przyznawanie prawa do świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem”, 

q) przyznawanie prawa do świadczenia "Dobry start" na zasadach określonych 

w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start"”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drohiczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Marian Rogowiec 
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