UCHWAŁA NR XVI/156/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 19 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XVIII/426/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 kwietnia
2016 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, wprowadzić
następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ośrodek jest samorządową jednostką budżetową działającą na podstawie:
1) ustawy o pomocy społecznej,
2) ustawy o świadczeniach rodzinnych,
3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
4) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
5) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
6) ustawy o systemie oświaty,
7) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
8) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
9) ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
10) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
11) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
12) ustawy o repatriacji,
13) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
14) innych aktów prawnych,
15) niniejszego Statutu.”.
2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Działania Ośrodka obejmują między innymi zadania z zakresu:
1) pomocy społecznej,
2) świadczeń rodzinnych,
3) świadczeń alimentacyjnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
4) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
5) pomocy materialnej, o charakterze socjalnym, dla uczniów,
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6) wspieraniu rodzin, m.in. w ramach prowadzonej przez Ośrodek Placówki Wsparcia
Dziennego – Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej,
7) świadczeń wychowawczych,
8) jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”,
9) wsparcia osób na mocy ustawy o repatriacji,
10) przeciwdziałania uzależnieniom.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołowa.
§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/156/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 listopada 2019 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie jako budżetowa jednostka organizacyjna
Gminy Mikołów działa na podstawie Statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę
i przedmiot działalności.
Dotychczasowy Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie został uchwalony
26 kwietnia 2016 r. uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, który następnie został zmieniony uchwałą z dnia
21 marca 2017 r.
Ponowna zmiana Statutu podyktowana jest określeniem aktualnego przedmiotu działalności
jednostki. W szczególności od stycznia 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mikołowie będzie realizatorem: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
Z uwagi na powyższe do Statutu wprowadza się jako kolejną z podstaw prawnych działalności
ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stosownej zmianie ulega
również zapis Statutu określający zadania jednostki.
Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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