
NR 
UCHWALA NR ................... . 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 

Na podstawie § 13 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach nadanego uchwałą nr XXVl/699/2004 
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004r. (t.j. uchwala nr XXIX/611 /2021 Rady Miasta Gliwice 
z dnia 9 września 2021 r.) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. I oraz art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 92 ustawy z dnia 
5czerwca 1998r. osamorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z2022r. poz. 1526), art. II0ust.1 , art.112ust.2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn . zm.) oraz 
art. 4 ust. I, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, nadanym uchwałą nr 
XXVI/699/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach (t.j. obwieszczenie Rady Miasta Gliwice z dnia 9 września 2021 r.) w następujący 
sposób: 

I) § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, zwany dalej Ośrodkiem , jest jednostką budżetową 
działającą na podstawie: 

I. Uchwały z dnia 28 lutego 1990 r. nr XIV/62/90 Miejskiej Rady Narodowej w sprawie powołania 
jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach (z późn. zm.). 

2. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, nadanego uchwałą nr XXVl/699/2004 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. (z późn. zm.). 

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.). 

4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). 

5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j . Dz.U. z 2022 r. poz. 1526). 

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. 
zm.). 

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t.j . Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.). 

8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.). 

9. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochron ie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 
z późn. zm.). 

1 O. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadc zeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 
z późn . zm.). 

11. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2021 
z późn. zm.). 
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12. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1205). 

13. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530). 

14. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960). 

15. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.). 

16. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1249). 

17. Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 (M.P. z 2018 r. 
poz. 1007). 

18. Ustawy z dnia I O kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385). 

19. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.). 

20. Uchwały nr XXXV/722/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
miasta Gliwice. 

21. Zarządzen ia nr PM-555/ 11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 kwietnia 20 11 r. z późn. zm. 
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w zakresie 
obsługi organizacyjno-technicznej zespołu oraz jego grup roboczych). 

22. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. 
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 857). 

23. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia I lutego 2002 r. w sprawie kryteriów 
oceny ni epełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. nr 17 poz. 162 z późn. zm.). 

24. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 
warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego 
Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawnośc i (Dz.U. z 2007 r. nr 228 poz. 1681 ). 

25. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia I 8 grudnia 2007 r. w sprawie 
wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełno sprawnośc i (Dz.U. z 2007 r. nr 250 poz. 1875). 

26. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. 
zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

27. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1577). 

28. Ustawy z dnia 4 kwietnia 20 14 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1297). 

29. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1329). 

30. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1598 z późn. zm.). 

3 1. Zarządzenia nr PM-4908/ 17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do wypłaty świadczenia pieniężnego dla 
posiadaczy Karty Polaka. 

32. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2021 r. poz. I 092). 

33. Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1105). 
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34. Zarządzenia nr PM-2663/20 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 
wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do wypłaty na wniosek repatrianta świadczenia 
pieniężnego o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie 
wydatków poniesionych z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego. 

35. Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. I z późn. zm.). 

36. Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j . Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1787 z późn. zm.). 

37. Innych przepisów dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej"; 

2) w § 6 dodaje s ię pkt 13 oraz 14 w brzmieniu: 

,, 13. Realizacja zadań z zakresu dodatków osłonowych. 

14. Realizacja rządowych programów finansowanych na podstawie ustawy o Funduszu 
Solidarnościowym " . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

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

Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

Modyfikacja treści Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej wynika z wprowadzenia licznych zmian 
publikatorów przepisów prawa oraz przyjęcia nowych zadań do realizacji przez jednostkę w związku 
z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz realizacji rządowych 

programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego. 
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