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UCHWAŁA NR XIX/329/16
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 12 pkt 11 i art.92 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.), art. 11 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 110 i art. 112
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), art. 20 ust. 1 i
ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze
zm.), art.12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.
U. z 2016 r. , poz. 169 ze zm.), art. 176, art. 177, art. 180, art. 181 oraz art. 241 ust. 2 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.),
art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2016 r.,
poz. 162), art. 10, art. 29 ust.1, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu
przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały
Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tychach, zmienionej uchwałą Nr 0150/XXIX/554/04 Rady Miasta Tychy z dnia
16 grudnia 2004 r., uchwałą Nr 0150/XLV/846/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2006 r., uchwałą
Nr 0150/XXII/471/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2008 r. oraz uchwałą Nr XII/233/11 Rady
Miasta Tychy z dnia 27 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 po pkt 2d dodaje się punkt 2e i punkt 2f w brzmieniu:
„2e) zadania Miasta Tychy z zakresu zasiłków dla opiekunów jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej realizowane przez gminę,
2f) zadania Miasta Tychy z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu
administracji rządowej”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„ ”§4 MOPS działa na podstawie niniejszego statutu i obowiązującego prawa, a w szczególności
w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.),
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.),
6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.
1375 ze zm. ),
7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 114
ze zm.),
8) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U z 2014 r., poz. 1206 ze zm.),
9) ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży ( Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.),
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10) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23),
11) uchylony,
12) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2016
r. , poz. 169 ze zm.),
13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U.
z 2015 r., poz. 332 ze zm.),
14) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 162),
15) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195).„ ”
3) w § 6 dodaje się ustęp 5 i ustęp 6 w następującym brzmieniu:
„5. Zadania z zakresu zasiłków dla opiekunów obejmują zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej realizowane przez gminę.
6. Zadania z zakresu świadczenia wychowawczego obejmują zadania z zakresu administracji
rządowej realizowane przez organ właściwy.”;
4) w § 8 dodaje się ustęp 5 i ust.6 w następującym brzmieniu:
„5. Zadania Miasta Tychy z zakresu zasiłków dla opiekunów są realizowane poprzez przyznawanie
i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą.
6. Zadania z zakresu
świadczeń wychowawczych są realizowane poprzez przyznawanie
i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą.”.
§2
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Prezydent Miasta Tychy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy
mgr Maciej Gramatyka
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