
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/229/16 

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie 

nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)  

Rada Miejska Cieszyna postanawia: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.  

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie § 3 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2.  Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw oraz uchwał Rady Miejskiej  

i Zarządzeń Burmistrza Miasta: 

a) zadania Gminy wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

b) zadania Gminy wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

c) zadania Gminy wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

d) zadania Gminy wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

e) zadania Gminy wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

f) zadania Gminy związane z ustalaniem i wypłacaniem dodatku energetycznego na  podstawie ustawy 

Prawo energetyczne, 

g) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

h) udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 

i) zadania Gminy wynikające z ustawy o repatriacji, 

j) zadania Gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

k) udział w realizacji projektu „Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno  

- zawodowej w obszarze pomocy społecznej.” 

l) opracowywanie, koordynacja i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 

m) opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie, 
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n) koordynacja i realizacja gminnych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego  

i o wolontariacie, 

o) udział w realizacji gminnego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, 

p) koordynacja otwartego konkursu ofert na podjęcie współpracy z dziennymi opiekunami sprawującymi 

opiekę nad dziećmi do lat 3. 

q) udział w ocenie wniosków o realizację inicjatyw lokalnych z zakresu działalności charytatywnej oraz 

promocji i organizacji wolontariatu, 

r) obsługa organizacyjno - techniczna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

s) obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie, 

t) udział w realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, 

u) udział w realizacji gminnego planu zarządzania kryzysowego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

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

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna 

 

 

mgr inż. Krzysztof Kasztura 
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