
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/500/14 

RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE 

z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie stanowiącym załącznik do uchwały 

nr XXIX/296/12 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Iławie, zmienionego uchwałą nr XLV/463/13 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 18 grudnia 

2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. W § 1 ust. 2 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: „ Ośrodek działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456.), 

3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, (tekst jedn. Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1228 z póź.zm), 

4) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 400), 

5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 

z późn. zm.), 

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 

z późn. zm.), 

7) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1442 z późn. zm.), 

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 

zm.), 

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 

10) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 

poz. 225 z późn. zm.), 

11) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 514 

z późn. zm.), 
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12) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. 

zm.) 

13) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. 

U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), 

14) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), 

15) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), 

16) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 

z póź.zm), 

a) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.). 

b) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. 

zm.), 

17) innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek, 

18) niniejszego statutu 

19) uchwał Rady Miejskiej w Iławie, 

20) zarządzeń Burmistrza, 

21) porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w celu wykonywania 

innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.” 

2. W § 2 ust. 5 pkt 3 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: „zadania zlecone gminie z zakresu 

administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,” 

3. W § 2 ust. 5 pkt 3a w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: „zadania zlecone gminie z zakresu 

administracji rządowej wynikające z realizacji ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów,” 

4. W § 2 ust. 5 dodaje się pkt 5 o brzmieniu: „ dodatki energetyczne.” 

5. W § 5 ust. 1 skreśla się pkt. 8, 

6. W § 5 ust. 2 pkt. 12 skreśla się treść po słowach „miejsca w” do słowa „mieszkaniach”, 

7. W § 5 ust. 5 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: „ Z zakresu zadań zleconych gminie 

związanych z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ośrodek ustala uprawnienia i 

wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz podejmuje przewidziane w ustawie działania wobec 

dłużników alimentacyjnych.” 

8. W § 5 ust 6 skreśla się treść po słowie „socjalnym” do słowa „może”. 

9. W § 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:„ przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych,” 

10. § 11 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: „ Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor. Do zadań 

Dyrektora należy: 

1) organizacja pracy Ośrodka, 

2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, 

3) realizacja polityki kadrowej Ośrodka, 

4) prowadzenie prawidłowej gospodarki powierzonym mieniem, 

5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa i niniejszego Statutu, 

6) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta Iławy oraz zleceń Wojewody, 

7) podejmowanie, na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Iławy, decyzji administracyjnych z zakresu 

pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ustalania zobowiązań 
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dłużników z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, uznawania dłużników za 

uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz z zakresu dodatków mieszkaniowych, 

8) upoważnienie, o którym mowa w ust. 7 może być także udzielone innej osobie na wniosek dyrektora 

Ośrodka, 

9) podejmowanie na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Iławie decyzji administracyjnych z zakresu 

dodatków energetycznych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie 

Roman Groszkowski 
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