Projekt
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
Na podstawie art. 18 ust. 1 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 z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/173/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2005 roku (Dziennik
Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2005 roku, Nr 60, poz.1282) zmienionej uchwałami: Uchwałą Nr
X/104/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/173/05
z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2007 roku, Nr 176, poz. 2269), Uchwałą Nr XIV/104/11
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/173/05 Rady
Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Wałbrzychu ze zmianami (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2011 roku, Nr 142,
poz. 2357) oraz Uchwałą Nr XXXI/261/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu (Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego z 2012 roku poz. 2288) § 3. otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ośrodek realizuje zadania własne gminy
i powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę i powiat w zakresie:
a) pomocy społecznej,
b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
c) wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
d) przeciwdziałania narkomanii,
e) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
f) rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
g) realizacji programu wieloletniego pn."Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
h) organizowania wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
i) zatrudnienia socjalnego - prowadzenia Klubów Integracji Społecznej,
j) prowadzenia postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych,
k) prowadzenia postępowań dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
l) prowadzenia postępowań wobec osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych,
m) prowadzenia postępowań dotyczących dodatków mieszkaniowych,
n) prowadzenia postępowań dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
o) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym
mowa w ustawie o pomocy społecznej,
p) prowadzenia działań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w tym
w ramach środków PFRON,
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q) prowadzenia mieszkań chronionych,
r) współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie spraw społecznych,
s) prowadzenia nadzoru i koordynacji działań na terenie miasta Wałbrzycha realizowanych przez placówki
wsparcia dziennego oraz Integracyjny Dom dla Bezdomnych,
t) dochodzenia zaległych należności z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Uzasadnienie
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu
Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (Dz.U. z dnia 25
lipca 2012 r., poz. 853) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu z dniem 1 stycznia 2013 r.
nastąpią zmiany w obszarze realizowanych zadań, z czym związana jest konieczność dostosowania zapisów
statutu Ośrodka do zmienionego zakresu działalności.
Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w zaproponowanej treści.
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