UCHWAŁ A NR PR.0007.114.2014
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 29 maja 2014 r.
zmieniaj ąca uchwalę nr 1087/LXU2010 Rady Miasta Ruda Ślą ska z dnia 13.05.2010 r. zmieniaj ącą uchwałę
nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Ślą skiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmiany Statutu
Miejskiego Oś rodka Pomocy Spo łecznej w Rudzie Śląskiej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz ądzie
gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z pó ź niejszymi zmianami), art. 5 w zwi ązku z art. 4 i art. 13 pkt
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og ł aszaniu alctów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z pó źniejszymi zmianami), § 26 ust. 2 Statutu Miejskiego O środka
Pomocy Spo ł ecznej w Rudzie Ś ląskiej oraz § 46 ust. 3 Statutu Miasta Ruda Ś ląska
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:
§ 1. W Statucie Miejskiego O ś rodka Pomocy Społ ecznej w Rudzie Ś lą.skiej stanowi ącym załą cznik do uchwały
nr 1087/LX1/2010 Rady Miasta Ruda Ś lą ska z dnia 13 maja 2010 r. zmieniaj ącej uchwałę nr 364/XV1/2003 Rady
Miejskiej w Rudzie Ś lą skiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego O ś rodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Ś ląskiej, z pó ź niejszymi zmianami, dokona ć następuj ących zmian:
1. W częś ci I — „Postanowienia ogólne" § 2 nada ć następuj ą ce brzmienie:
„§ 2. O środek dział a na podstawie:
1) uchwał y nr 55/X1II/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rudzie Ś l ąskiej z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie
utworzenia Miejskiego O środka Pomocy Spo łecznej w Rudzie Ś ląskiej,
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ł ecznej (tekst jednolity z 2013 r.
182 z póź niejszymi zmianami),

Dz. U. poz.

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r.
594 z póź niejszymi zmianami),

Dz. U. poz.

4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ą dzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz.
595 z póź niejszymi zmianami),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ł ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepeł nosprawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 127, poz. 721 z pó źniejszymi zmianami),
6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z 2013 r.
966 z póź niejszymi zmianami),

Dz. U. poz.

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ś wiadczeniach rodzinnych (telcst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 139,
poz. 992 z póź niejszymi zmianami),
8) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 43, poz.
225 z póź niejszymi zmianami),
9) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity
z 2013 r. Dz. U. poz. 674 z pó źniejszymi zmianami),
10) ustawy z dnia 7 wrze ś nia 1991 r. o systemie o ś wiaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz.
2572 z pó źniejszymi zmianami),
11) ustawy z dnia 07 wrze ś nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity
z 2012 r. Dz. U. poz. 1228 z pó źniejszymi zmianami),

Id: BDD5A5E2-6E3D-4E0B-9E34-6AIDE1553944. Podpisany

Strona I

12) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdzia ł aniu narkomanii (tekst jednolity z 2012 r.
Dz. U. poz.
124 z póź niejszymi zmianami),
13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia ł aniu przemocy w rodzinie
1493 z pó źniejszymi zmianami),

(Dz. U. Nr 180 poz.

14) ustawy z dnia 26 pa ź dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze źwoś ci i przeciwdzia ł
aniu alkoholizmowi
(tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 1356 z póź niejszymi zmianami),
15) ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ę
pczej (tekst jednolity
z 2013 r. Dz. U. poz. 135 z pó ź niejszymi zmianami),
16) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r.
885 z pó ź niejszymi zmianami),

Dz. U. poz.

17) ustawy z dnia 29 wrze ś nia 1994 r. o rachunkowo ś ci (tekst jednolity z 2013 r.
330 z póź niejszymi zmianami),

Dz. U. poz.

18) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie ń publicznych (tekst jednolity z 2013 r.
Dz. U. poz.
907 z póź niejszymi zmianami),
19) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
z 2010 r. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z pó źniejszymi zmianami),
20) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 264, poz.
1573 z pó źniejszymi zmianami),
21) ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o ś wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z pó źniejszymi zmianami ),
22) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ś ciami (tekst jednolity z 2010 r.
Dz. U. Nr
102, poz. 651 z pó źniejszymi zmianami),
23) kodeksu postę powania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 267),
24) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity z 2012 r.
1059 z pó ź niejszymi zmianami),

Dz. U. poz.

25) ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wyp łacie zasił ków dla opiekunów (Dz. U. poz.
567),
26) niniejszego Statutu,
27) Zarzą dzenia Nr SP.0050.2.398.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zast ępczej,
28) Zarzą dzenia Nr SP.0050.2.5.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie
wyznaczenia Miejskiego O ś rodka Pomocy Społ ecznej w Rudzie Ś lą skiej do organizowania pracy
z rodziną.".
2. W częś ci 11 - "Cele i zadania" w § 9 ust. 9 kropk ę zastąpić przeciniciem i dodać ust. 10 o nast ępuj ącej

tre ści:
„10. ustalanie i wyp łacanie zasi ł ków, o których mowa w ustawie o ustaleniu i wyp łacie zasi łków
dla
opiekunów.".

§ 2. Wykonanie uchwa ły powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3 Rada Miasta Ruda Ś ląska w ciągu 12 miesi ę cy od dnia wej ś cia w Zycie niniejszej uchwa ły ogł
osi tekst
jednolity Statutu Miejskiego O ś rodka Pomocy Społ ecznej w Rudzie Sl ąskiej.
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4. Uchwał a wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia jej ogł oszenia w Dzienniku Urz
ędowym
Województwa Ś l ąskiego, z mocą obowiązuj ącą od dnia 15.05.2014 r.

Prze

zący Rady
da Sląska
\k.kki3
rosław Wieszoł ek
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Uzasadnienie
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. alct K 27/13) orzek ł, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z uzasadnieniem wyroku,
przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucj ą, tj. przywrócenie prawa do świadczenia piel ęgnacyjnego osobom,
które świadczenie to utraciły od dnia 1 lipca 2013 r., wymaga ło bezzwłocznej interwencji ustawodawcy, który
wprowadził stosowne korelcty w systemie prawnym uchwalaj ąc ustawę z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wykonanie przepisów tej ustawy wymaga zmiany Statutu Miejskiego O środka
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej z uwagi na falct, że zadanie związane z ustaleniem i wypłatą tych zasiłków
wykonywać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który również wykonuje zadania z zalcresu wyp łaty
świadczeń rodzinnych. Z uwagi na konieczno ść realizacji zapisów ustawy, która weszła w życie w dniu 15.05.2014
r. i wypłaty zaległych świadczeń skorzystano z mo żliwości jaką daje przepis art. 5 ustawy o og łaszaniu aktów
normatywnych i innych aktów prawnych przewiduj ący możliwość wcześniejszego wej ścia w życie aktu prawa
miejscowego z mocą wsteczną. Co prawda ustawodawca imale żnia taką sytuację od ważnego interesu państwa
i tego czy nie sprzeciwiaj ą się temu zasady demokratycznego pa ństwa pmwnego, w czego ramach mieści się
jednalcże wypłata utraconych zasi łków na skutek niekonstytucyjnych przepisów. Podj ęcie uchwały o zmianie
Statutu Miejskiego Ośrodlca Pomocy Społecznej należy do kompetencji Rady Miasta. Bior ąc powyższe pod uwagę,
podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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