UCHWAŁA Nr XXIII/234/04
RADY MIEJSKIEJ
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 319/99 Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia
29 grudnia 1999r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tomaszowie Maz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568), art. 110 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64,
poz. 593), art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 228, poz. 2255 ze zm. Dz.U. z 2004r. Nr 35, poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz., stanowiącym
załącznik do Uchwały nr 319/99 Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia
1999 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.
wprowadza się następujące zmiany:
1. § l otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. jest jednostką organizacyjną
Miasta Tomaszów Maz. zwanego dalej „gminą” działającą na podstawie:
1/ Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593)
2/ Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
3/ Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2003r. Nr 15,
poz. 148 z późniejszymi zmianami)
4/ Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71,
poz. 734 z późniejszymi zmianami)
5/ Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r Nr 228,
poz. 2255 ze zmianą)”
2. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Ośrodek realizuje zadania własne, w tym własne o charakterze obowiązkowym
gminy oraz zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej.
2. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi
matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu;
17) sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników.
3. Do zadań własnych gminy należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o
zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
4. Ośrodek realizuje zadania gminy w zakresie przyznawania dodatku mieszkaniowego.
5. Ośrodek realizuje zadania gminy w zakresie świadczeń rodzinnych.”
3. § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę
należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia.

4. w § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka zatwierdza Prezydent Miasta Tomaszowa Maz. na
wniosek Dyrektora Ośrodka.”
5. w § 6 i 10 użyte słowa „Zarząd Miasta” zastępuje się słowami „Prezydent Miasta
Tomaszowa Maz.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Maz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

