Załącznik do Uchwały Nr PR.0007.169.2014
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 25 wrze śnia 2014 r.
Obwieszczenie
Rady Miasta Ruda śląska
z dnia 25 wrześ nia 2014 r.
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og łaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z pó źniejszymi zmianami) ogłasza się
w załą czniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwa ły nr 95/IX/99 Rady Miejskiej w Rudzie Ś ląskiej
z dnia 26.04.1999 r. w sprawie zmiany uchwa ły nr 458/LVII/94 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia
28.04.1994 r. i nadania Statutu Miejskiemu O środkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (tekst jednolity
Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 106, poz. 1771) z uwzgl ędnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą nr 45/IV/2010 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniaj ącą uchwalę
nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Ś lą ska z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 19, poz. 389);
2) uchwałą nr PR.0007.173.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniaj ącą uchwałę
nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego
O środka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 228, poz. 3890);
3) uchwałą nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniaj ącą uchwałę
nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 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 O środka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 4975);
4) uchwałą nr PR.0007.6.2014 Rady Miasta Ruda Ślą ska z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniaj ącą uchwałę
nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Ś lą ska z dnia 13 maja 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 O środka Pomocy
Społecznej w Rudzie Ś ląskiej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 855);
5) uchwałą nr PR.0007.64.2014 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 27 marca 2014 r. zmieniaj ącą uchwałę
nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Ślą ska z dnia 13 maja 2010 r. zmieniaj ącą uchwałę nr 364/XVI/2003
Rady Miejskiej w Rudzie Ś ląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego O środka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej (Dz. Urz. Województwa Ślą.skiego poz. 2287);
6) uchwalą nr PR.0007.114.2014 Rady Miasta Ruda Ślą ska z dnia 29 maja 2014 r. zmieniaj ącą uchwałę
nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 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 O środka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 3327).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:
1) § 2 i § 3 uchwały nr 45/IV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniaj ącej uchwałę
nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Ślą ska z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Spo łecznej w Rudzie Śląskiej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 19, poz. 389), które
stanowią: "§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Prezydentowi Miasta Ruda Sl ąska.", "§ 3. Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Śląskiego.",
2) § 2 i § 3 uchwały nr PR.0007.173.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniaj ącej
uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zmiany Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 228,
poz. 3890), które stanowią: "§ 2. Wykonanie uchwa ły powierza si ę Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.", "§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę dowym Województwa
Śląskiego.",
3) § 2, § 3 i § 4 uchwały nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniaj ącej
uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Ślą ska z dnia 13 maja 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
Ośrodka Pomocy Spo łecznej w Rudzie Śląskiej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 4975), które stanowią:
"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.", "§ 3. Rada Miasta Ruda Śląska w ci ągu
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12 miesięcy od dnia wej ścia w zycie niniejszej uchwały ogłosi tekst jednolity uchwały nr 1087/LXI/2010 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010 r. zmieniaj ącej uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie
Ślą skiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej.", "§ 4. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ś ląskiego.";
4) § 2, § 3 i § 4 uchwały nr PR.0007.6.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniaj ącej
uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 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
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 855), które stanowi ą:
"§ 2. Wykonanie uchwa ły powierza si ę Prezydentowi Miasta.", "§ 3. Rada Miasta Ruda Ś ląska w ci ągu
12 miesięcy od dnia wej ścia w życie niniejszej uchwały ogłosi tekst jednolity Statutu Miejskiego O środka
Pomocy Społecznej w Rudzie Sląskiej.", "§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Śląskiego.";
5) § 2, § 3 i § 4 uchwały nr PR.0007.64.2014 Rady Miasta Ruda Ślą ska z dnia 27 marca 2014 r. zmieniaj ącej
uchwałę nr 1087/LX1/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 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
Ośrodka Pomocy Spo łecznej w Rudzie Śląskiej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 2287), które stanowi ą:
"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.", "§ 3. Rada Miasta Ruda Śląska w ci ągu
12 miesięcy od dnia wej ścia w Zycie niniejszej uchwały ogłosi tekst jednolity Statutu Miejskiego O środka
Pomocy Społecznej w Rudzie Sl ąskiej.", "§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzę dowym Województwa Śląskiego.";
6) § 2, § 3 i § 4 uchwały nr PR.0007.114.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 maja 2014 r. zmieniaj ącej
uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 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
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 3327), które stanowi ą:
"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.", "§ 3. Rada Miasta Ruda Śląska w ci ągu
12 miesięcy od dnia wej ścia w życie niniejszej uchwały ogłosi tekst jednolity Statutu Miejskiego O środka
Pomocy Społecznej w Rudzie Sl ąskiej.", "§ 4. Uchwała wchodzi w zycie po up ływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.".

ii
P EW,IINICZ ĄC
RADY IA A RUDA
a law W%c9ek

Id: 44194B97-4478-4E6F-BE37-B886984123CO. Podpisany

Strona 2

Załącznik
do Obwieszczenia Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 25 wrze śnia 2014 r.
Uchwała nr 95/DU99
Rady Miasta Ruda Śląska')
z dnia 26.04.1999 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 458/LV11/94 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.04.1994 r.
i nadania Statutu Miejskiemu O środkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. I i art. 42 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzą dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 20I3r. poz. 594 z pó źniejszymi
zmianami)2)
Rada Miasta Ruda Śląska uchwala:
1. Zmienić uchwałę nr 458/LV11/94 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.04.1994 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 55/X111/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rudzie Śląskiej z dnia 28 lutego 1990 roku w sprawie
utworzenia Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej oraz nadania Statutu O środkowi Pomocy
Społecznej w Rudzie Ś ląskiej w ten sposób, że:
a) w punkcie I ww. uchwały w miejsce wyrazów "O środek Pomocy Spo łecznej" wpisać "Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej",
b) załącznikowi do ww. uchwały "Statut O środka Pomocy Spo łecznej w Rudzie Śląskiej" nadać nazwę "Statut
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej" i brzmienie określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.3)
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej og łoszenia w Dzienniku Urz ędowym
Woj ewództwa Ś ląskiego.4)

DNICZ Ą Y
RA,
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1)zmiana wynika z zapisu § 15 Statutu Miasta Ruda Ś ląska stanowi ącego załącznik do uchwa ły nr 1182/LXX/2010 Rady
Miasta Ruda Ś ląska z dnia 01.10.2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 14,
poz. 279) z późniejszymi zmianami;
2)zmiana w zwi ązku z ogłoszeniem tekstu jednolitego ustawy, który obowi ązuje od dnia 23 maja 2013r.;
3)zmiana wynika z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz ą dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z pótniejszymi zmianami) zmienionego przez art. 43 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo średnim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984);
4)zmiana wynika z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og łaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z pó źniejszymi zmianami);
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Załącznik do uchwały nr 95/IX/99
Rady Miasta Ruda Ś ląska
z dnia 26.04.1999 r.
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
CZEŚĆ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Spo łecznej w Rudzie Śląskiej zwany dalej „O środkiem" jest jednostką
organizacyjn ą miasta Ruda Śląska, działającą w formie jednostki bud żetowej.
§ 2.1) Ośrodek działa na podstawie:
1) uchwały nr 55/XIII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rudzie Śląskiej z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie
utworzenia Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej;
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społ ecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z pó źniejszymi
zm ianam i);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ą dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z późniejszymi zmianami);
4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ą dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
595 z późniejszymi zmianami);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z pó źniejszymi zmianami);
6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
966 z późniejszymi zmianami);
7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ś wiadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1456 z późniejszymi zmianami);2)
8) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.
225 z późniejszymi zmianami);
9) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 674 z pó źniejszymi zmianami);
10) ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późniejszymi zmianami);
11) ustawy z dnia 07 wrze ś nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r., poz. 1228 z pó źniejszymi zmianami);
12) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdzia łaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.
124 z późniejszymi zmianami);
13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdział aniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz.
1493 z późniejszymi zmianami);
14) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trze źwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z pó źniejszymi zmianami);

') w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały nr 45/IV/2010 Rady Miasta Ruda Ś laska z dnia 30.12.2010 r.
(Dz. Urz. Województwa Ś ląskiego z 2011 r. Nr 19, poz. 389), który obowi ązuje od dnia 08.02.2011 r.; § 1 ust. 1 uchwa ły nr
PR.0007.173.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.08.2011 r. (Dz. Urz. Województwa Ś ląskiego Nr 228, poz. 3890),
który obowiązuje od dnia 13.10.2011 r.; § 1 ust. 1 uchwa ły nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia
30.08.2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 4975), który obowiązuje od dnia 07.12.2012 r.; § 1 ust. 1 uchwa ły nr
PR.0007.6.2014 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 30.01.2014 r. (Dz. Urz. Województwa Ś ląskiego poz. 855), który
obowiązuje od dnia 26.02.2014 r.; § 1 ust. 1 uchwały nr PR.0007.114.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.05.2014 r.
(Dz. Urz. Województwa Ś ląskiego poz. 3327), który obowi ązuje od dnia 27.06.2014 r.;
2) zmiana w zwi ązku z ogłoszeniem tekstu jednolitego ustawy obowi ązuj ącego od dnia 06.12.2013 r.;
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15) ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ępczej (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 135 z późniejszymi zmianami);
16) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
885 z późniejszymi zmianami);
17) ustawy z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ś ci (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z pó źniejszymi
zm ian am i);
18) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie ń publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z późniejszymi zmianami);
19) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z pó źniejszymi zmianami);
20) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 264, poz.
1573 z późniejszymi zmianami);3)
21) ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z pó źniejszymi zmianami );
22) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z pó źniejszymi zmianami);4)
23) kodeksu postę powania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 267);5)
24) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.
1059 z późniejszymi zmianami);
25) ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wyp łacie zasiłków 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) Zarządzenia Nr SP.0050.2.5.2012 Prezydenta Miasta Ruda Ślą ska z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie
wyznaczenia Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej do organizowania pracy z rodzin ą.
§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Rudzie Ślą skiej - Nowym Bytomiu przy ul. Jadwigi Markowej 20.
2. Obszarem działania O środka jest Miasto Ruda Śląska.
§ 4. Bezpośredni nadzór nad dzia łalności ą Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Ruda Śląska.
§ 5. Nazwa O środka brzmi: "Miejski O środek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej".
§ 6. O środek używa pieczęci zgodnie z nazw ą Ośrodka w pełnym brzmieniu.
CZĘŚĆ II.
CELE I ZADANIA
§ 7.6)1. Ośrodek realizuje cele i zadania okre ślone w przepisach ustawy o pomocy spo łecznej oraz przepisach
wydanych na jej podstawie, a w szczególno ści podejmuje działania zmierzaj ące do zaspakajania niezb ędnych
potrzeb życiowych osób, rodzin, oraz w miar ę możliwości do życiowego ich usamodzielnienia, oraz do integracji
tych osób i rodzin ze środowiskiem, a tak że zapobiega powstawaniu trudnych sytuacji życiowych rodzących
zapotrzebowanie na pomoc spo łeczną.

2. Ośrodek jest podstawową jednostką organizacyjn ą pomocy społecznej miasta Ruda Śląska.
3. Poza O środkiem zadania pomocy spo łecznej w Mie ście realizuj ą:
I ) o środki wsparcia;
3)zmiana w zwi ązlcu z ogłoszeniem tekstu jednolitego ustawy obowi ązuj ącego od dnia 01.05.2014r.;
4)zmiana w zwi ązlcu z ogłoszeniem tekstu jednolitego ustawy obowi ązuj ącego od dnia 23.04.2014r.;
5)zmiana w związlcu z ogłoszeniem zmiany do ustawy;
6)w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 pkt 1) uchwa ły nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2012 r.
(Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 4975), który obowiązuje od dnia 07.12.2012 r.;
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2) domy pomocy społecznej;
3) Noclegownia;
4) kościelne osoby prawne i organizacje pozarz ądowe wykonuj ą ce zadania z zakresu pomocy spo łecznej zlecone
przez Miasto;
5) Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
4. Zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 3 okre ślają ich statuty i regulaminy
organizacyjne. W odniesieniu do miejskich jednostek organizacyjnych pomocy spo łecznej zasady ich
funkcjonowania olcre ślają statuty uchwalane przez Rad ę Miasta oraz zatwierdzane przez Prezydenta Miasta
regulaminy organizacyjne.
§ 7a.7)1. O ś rodek jako wyznaczony na podstawie Zarz ądzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, o którym mowa
w § 2 pkt 28) organizuje prac ę z rodziną na terenie miasta Ruda Ś ląska.
2. Ośrodek pełni funkcję organizatora pieczy zast ępczej na podstawie Zarz ądzenia Prezydenta Miasta Ruda
Ślą ska, o którym mowa w § 2 pkt 27).
3. Zadania organizatora pieczy zast ępczej okre ślaj ą przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
4. Poza O ś rodkiem zadania z zalcresu wspierania rodziny i pieczy zast ępczej w Mie ście realizuj ą:
a) placówki wsparcia dziennego,
b) całodobowe placówki opieku ńczo — wychowawcze,
c) wielofunkcyjne całodobowe placówki opieku ńczo — wychowawcze.
§ 8.8)1. O środek realizuje zadania z zakresu pomocy spo łecznej obejmuj ące w szczególno ści:
1) przyznawanie i wyp łacanie przewidzianych ustaw ą świadczeń;
2) prowadzenie i rozwój niezb ędnej infrastruktury socjalnej;
3) prowadzenie pracy socjalnej;
4) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy spo łecznej;
5) realizacj ę zadań wynikaj ących z rozeznanych potrzeb spo łecznych;
6) rozwijanie nowych form pomocy spo łecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
2. Ośrodek realizuje zadania w łasne Miasta o charakterze obowi ązkowym polegaj ące na:
1) opracowaniu i realizacji gminnej strategii rozwi ązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy spo łecznej, profilaktyki i rozwi ą zywania problemów alkoholowych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzaniu corocznie oceny zasobów Miasta w zakresie pomocy spo łecznej;
3) udzielaniu schronienia, zapewnianiu posi łku oraz niezb ędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawaniu i wyp łacaniu zasiłków okresowych;
5) przyznawaniu i wyp łacaniu zasiłków celowych;
6) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powsta łych w wyniku zdarzenia
losowego;
7) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na polcrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom niemaj ącym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8) przyznawaniu zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
7)clodany przez § 1 ust. 2 pkt 2) uchwa ły nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 30.08.2012 r.
(Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 4975), który obowiązuje od dnia 07.12.2012 r.;
8) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 pkt 3) uchwa ły nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 30.08.2012 r.
(Dz. Urz. Województwa Ś ląskiego poz. 4975), który obowi ązuje od dnia 07.12.2012 r.;
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9) opłacaniu skł adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osob ę, która rezygnuje z zatrudnienia w zwi ązku
z konieczno ścią sprawowania bezpo średniej, osobistej opieki nad dhigotrwale lub ci ężko chorym członkiem
rodziny oraz wspólnie niezamieszkuj ącymi matk ą, ojcem lub rodze ństwem;
10)prowadzeniu pracy socjalnej;
11) organizowaniu i świadczeniu usług opiekuń czych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania
z wyłączeniem specjalistycznych us ług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych;
13)dożywianiu dzieci;
14) sprawieniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15) kierowaniu do domu pomocy społecznej i ponoszeniu odpłatności za pobyt mieszkańca Miasta w tym domu;
16) pomocy osobom maj ącym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zak ładu karnego;
17) sporządzaniu sprawozdawczo ści oraz przekazywaniu jej w łaściwemu wojewodzie, również w formie
dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
18) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków stałych;
19)opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne okre ślonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
3. Ponadto O środek realizuje zadania własne Miasta polegaj ące na:
1) przyznawaniu i wyp łacaniu zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawaniu i wyp łacaniu pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasi łków, pożyczek oraz
pomocy w naturze;
3) prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w domach pomocy społ ecznej i ośrodkach wsparcia o zasi ęgu gminnym
oraz kierowaniu do nich osób wymagaj ących opieki;
4) podejmowaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikaj ących z rozeznanych potrzeb, w tym
tworzeniu i realizacji programów os łonowych;
5) współpracy z Powiatowym Urz ę dem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych
miejscach pracy, upowszechniania informacji o us ługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
4. Ośrodek realizuje zadania zlecone Miastu, do których nale ży:
l) organizowanie i świadczenie specjalistycznych us ług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wyp łacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków zwi ązanych z kl ęską żywiołową lub
ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznym;
4) realizacja zadań wynikaj ących z rządowych programów pomocy społecznej, maj ących na celu ochron ę
poziomu życia osób, rodzin i grup społ ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wyp łacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posi łku oraz niezb ędnego
ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy spo łecznej;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posi łku oraz niezb ędnego
ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgod ę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
5. Ośrodek realizuje zadania w łasne powiatu polegaj ące na:
1) opracowaniu, realizacji i koordynacji powiatowej strategii rozwi ązywania problemów spo łecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy spo łecznej, wspierania osób niepe łnosprawnych i innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
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2) prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa;
3) przyznawaniu pomocy pieni ęż nej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczaj ącym
domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepeł nosprawnych intelektualnie, domy dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ci ąży oraz schroniska dla nieletnich, zak łady poprawcze, specjalne o środki
szkolno-wychowawcze, specjalne o środki wychowawcze, m łodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniaj ące
całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
4) udzielaniu pomocy w integracji ze środowiskiem osób maj ących trudności w przystosowaniu się do życia,
młodzieży opuszczaj ącej domy pomocy spo łecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
domy dla matek z małoletnimi dzie ćmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zak łady poprawcze,
specjalne o środki szkolno-wychowawcze, specjalne o środki wychowawcze, m łodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniaj ące całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, maj ących braki w przystosowaniu
się;
5) udzielaniu pomocy cudzoziemcom, który uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod źcy lub ochronę
uzupełniaj ącą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
6) prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy spo łecznej o zasię gu ponadgminnym oraz umieszczaniu
w nich skierowanych osób;
7) prowadzeniu mieszka ń chronionych dla osób z terenu wi ęcej niż jednej gminy oraz powiatowych o środków
wsparcia, w tym domów dla matek z ma łoletnimi dziećmi i kobiet w ci ąży, z wyłączeniem środowiskowych
domów samopomocy i innych oś rodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
8) współpracy z O środkiem Interwencji Kryzysowej;
9) udzielaniu informacji o prawach i uprawnieniach;
10) szkoleniu i doskonaleniu zawodowym kadr pomocy spo łecznej z terenu miasta Ruda Śląska;
11) doradztwie metodycznym dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy spo łecznej
z terenu miasta Ruda Śląska;
12)podejmowaniu innych działań wynikaj ących z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych;
13) sporządzaniu sprawozdawczo ści oraz przekazywaniu jej w łaściwemu wojewodzie, równie ż w formie
dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
14) sporzą dzaniu corocznie oceny zasobów powiatu w zakresie pomocy spo łecznej.
6. Do zadań z zakresu administracji rz ądowej realizowanych przez O środek należy:
1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod źcy lub ochronę
uzupełniaj ącą , w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz op łacanie za te osoby sk ładki na
ubezpieczenie zdrowotne okre ś lone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia;
2) prowadzenie i rozwój infrastruktury o środków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) realizacja zadań wynikaj ących z rządowych programów pomocy społ ecznej, maj ących na celu ochron ę
poziomu życia osób, rodzin i grup spo ł ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy spo łecznej pomocy w zakresie
interwencji kryzysowej.
7. Wykonywanie przez O środek innych zadań realizowanych przez powiat obejmuj ących:
1) dofinansowania do uczestnictwa osób niepe łnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si ę i technicznych, realizowanych
w odpowiedzi na wnioski indywidualnych osób niepelnospravvnych;
3) dofinansowanie sportu, kultury, relcreacji i turystyki osób niepe łnosprawnych;
4) dofinansowanie działania warsztatów terapii zaj ęciowej;
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5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz ęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odr ębnych przepisów;
6) przedstawianie wniosków do planów finansowo - rzeczowych PFRON w zakresie zada ń realizowanych przez
miasto Ruda Śląska oraz sprawozda ń rzeczowo - finansowych o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych
środków finansowych z PFRON;
7) opracowywanie i przedstawianie planów zada ń i informacji z prowadzonej dzia łalności w zakresie realizacji
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz o zatrudnianiu osób niepe łnosprawnych, oraz ich
udostępnianie na potrzeby samorzą du województwa — w ramach środków finansowych otrzymywanych przez
Miasto z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych;
8) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatow ą strategi ą dotycząca rozwiązywania problemów
społecznych, powiatowych programów dzia łań na rzecz osób niepe łnosprawnych w zakresie rehabilitacji
społ ecznej i przestrzegania praw osób niepe łnosprawnych;
9) podejmowanie działań zmierzaj ących do ograniczenia skutków niepe łnosprawno ści;
10) dofinansowanie rehabilitacji dzieci i m łodzieży;
11) przystę powanie do programów, o których mowa w przepisie art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy wymienionej w
§ 2 pkt 5 niniejszego Statutu oraz realizacja zada ń objętych tymi programami.
§ 9.9) Do zadań Ośrodka należy ponadto:
1. Wykonywanie innych zadań Miasta z zalcresu pomocy spo łecznej, olcre ślonych w porozumieniach zawartych
z organami administracji rządowej.
2. Przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków mieszkaniowych.
3. Przyznawanie i wyp łacanie osobom uprawnionym świadczeń rodzinnych.
4. Prowadzenie i świadczenie usług w Klubie Integracji Społecznej.
5. Przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z terenu Miasta.
6. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
prowadzenie post ępowań w sprawach nale żności dłużników alimentacyjnych.
7. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdzia łania narkomanii wynikaj ących z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
8. Przyznawanie i wyp łacanie dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne.
9. Weryfikowanie, w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych,
oś wiadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka stosownie do art. 20c ust. 8 ustawy o systemie o światy.
10. Ustalanie i wypłacanie zasiłków, o których mowa w ustawie o ustaleniu i wyp łacie zasiłków dla
opiekunów.
§

1. Oś rodek realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zast ępczej obejmuj ące:

1) opracowanie i realizacj ę 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie mo żliwoś ci podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
9)w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały nr 45/IV/2010 Rady Miasta Ruda ś laska z dnia 30.12.2010 r.
(Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 19, poz. 389), który obowi ą zuje od dnia 08.02.2011 r.; § 1 ust. 2 uchwały nr
PR.0007.173.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.08.2011 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 228, poz. 3890),
który obowi ązuje od dnia 13.10.2011 r.; § I ust. 2 pkt 4) uchwa ły nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
30.08.2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 4975), który obowią zuje od dnia 07.12.2012 r.; § 1 ust. 2 uchwa ły nr
PR.0007.6.2014 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 30.01.2014 r. (Dz. Urz. Województwa ś ląskiego poz. 855), który
obowiązuje od dnia 26.02.2014 r.; § 1 ust. 1 uchwały nr PR.0007.64.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.03.2014 r.
(Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 2287), który obowi ązuje od dnia 25.04.2014 r.; § 1 ust. 2 uchwa ły nr
PR.0007.114.2014 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 29.05.2014 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 3327), który
obowiązuje od dnia 27.06.2014 r.;
1°) dodany przez § I ust. 2 plct 5) uchwa ły nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 30.08.2012 r.
(Dz. Urz. Województwa Ś ląskiego poz. 4975), który obowi ązuje od dnia 07.12.2012 r.;
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3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca
z rodziną przeżywaj ącą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie prze żywaj ącej trudno ści wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dost ępu do
specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkole ń i tworzenie warunków do dzia łania rodzin wspieraj ących,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci,
4) finansowanie:
a) kosztów szkoleń dla rodzin wspieraj ących,
b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie prze żywaj ącej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuń czo — wychowawczych, ponoszonych przez rodziny wspieraj ące;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zast ępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opieku ńczo wychowawczej, regionalnej placówce opieku ńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym o środku
preadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zalcresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich
właś ciwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagro żonej kryzysem lub prze żywaj ącej trudno ści
w wypełnianiu fiinkcji opiekuń czo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;
8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaleg łości z tytuni nieponoszenia
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast ępczej.
2. Do zadań własnych powiatu realizowanych przez O środek należy:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotycz ących rozwoju pieczy zast ępczej,
zawieraj ących między innymi coroczny limit rodzin zast ępczych zawodowych;
2) zapewnienie dzieciom pieczy zast ępczej w rodzinach zast ępczych, rodzinnych domach dziecka oraz
w placówkach opieku ńczo-wychowawczych;
3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczaj ącym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka
oraz placówki opieku ńczo-wychowawcze i regionalne placówki opieku ńczo-terapeutyczne, przez wspieranie
procesu usamodzielnienia;
4) tworzenie warunków do powstawania i dzia łania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin
pomocowych;
5) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych
i dyrektorów placówek opieku ńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pe łnienia fiinkcji
rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pe łnienia funkcji dyrektora placówki
opiekuń czo-wychowawczej typu rodzinnego;
6) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zast ępczej, w szczególno ści przez tworzenie warunków do
powstawania:
a) grup wsparcia,
b) specjalistycznego poradnictwa;
7) zapewnienie przeprowadzenia przyj ętemu do pieczy zastępczej dziecku niezb ędnych badań lekarskich;
8) prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej oraz przekazywanie ich do s ądu;
9) kompletowanie dokumentacji zwi ą zanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zast ępczej albo
rodzinnym domu dziecka;
10) finansowanie:

Id: 44194B97-4478-4E6F-BE37-B886984123CO. Podpisany

Strona 7

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiani, umieszczonych w rodzinach zast ępczych,
rodzinnych domach dziecka, placówkach opieku ń czo-wychowawczych, regionalnych placówkach
opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych o ś rodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na
jego terenie lub na terenie innego powiatu,
b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczaj ącym rodziny zast ępcze, rodzinne domy
dziecka, placówki opieku ń czo-wychowawcze lub regionalne placówki opieku ńczo-terapeutyczne,
c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zast ę pczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub
pełnienia funkcji dyrektora placówki opieku ń czo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkole ń dla rodzin
zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opieku ńczo-wychowawczych
typu rodzinnego;
11) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zast ępczej
oraz przekazywanie ich w łaś ciwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego;
12) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaleg łości z tytuni nieponoszenia
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast ępczej.
3. Ponadto O ś rodek realizuje zadania gminy i powiatu zlecone z zakresu administracji rz ądowej, do których
należy realizacja zadań wynikaj ących z rzą dowych programów z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastę pczej oraz finansowania pobytu w pieczy zast ę pczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zast ępczej.
§ 10.11)Dyrektor O środka może wytaczać na rzecz dziecka przebywaj ącego w rodzinnej pieczy zast ępczej,
a także na rzecz innych obywateli powództwa o zas ądzenie świadczeń alimentacyjnych.
§ 11. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolno ści do pracy, niepe łnosprawności i stopnia
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
§ 12.12)W celu realizacji zada ń statutowych O środek współpracuje z organizacjami pozarz ądowymi i innymi
podmiotami prowadz ącymi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o po żytku publicznym i o
wolontariacie oraz wspó łdziała z pracodawcami, osobami prawnymi i fizycznymi, na zasadach okre ślonych
w odrębnych przepisach oraz Programie Wspó łpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarz ądowymi i innymi
podmiotami.
§ 13.13) Finansowanie zada ń Ośrodka następuje:
1. Ze środków samorządowych budżetu Miasta.
2. Z dotacji celowych z budżetu państwa.
3. Ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
4. Z innych prawem dopuszczalnych źródeł.
§ 14.'4) 1. O środek wykonuje obsługę ekonomiczno — administracyjn ą i organizacyjną Rodzinnych Domów
Dziecka działają cych na terenie miasta Ruda Śląska.
2. Wyżej wymieniona obsługa jest wykonywana pod wzgl ędem technicznym, administracyjnym i finansowo księ gowym, polega ona w szczególno ści na:
1) tworzeniu organizacyjnych, materialnych warunków do prawid łowej działalności Rodzinnych Domów
Dziecka;
2) prowadzeniu obsługi Rodzinnych Domów Dziecka w zakresie spraw finansowo — ksi ęgowych
i administracyjno - gospodarczych;
Ww brzmieniu ustalonym przez § l ust. 2 pkt 6) uchwały nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda
(Dz. Urz. Województwa Sl ąskiego poz. 4975), który obowiązuje od dnia 07.12.2012 r.;
12)w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 pkt 7) uchwały nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda
(Dz. Urz. Województwa Ś ląskiego poz. 4975), który obowiązuje od dnia 07.12.2012 r.;
13)w brzmieniu ustalonym przez § l ust. 2 pkt 8) uchwały nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda
(Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 4975), który obowiązuje od dnia 07.12.2012 r.;
14)w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 pkt 9) uchwały nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda
(Dz. Urz. Województwa Ś ląskiego poz. 4975), który obowiązuje od dnia 07.12.2012 r.;

Id: 44194B97-4478-4E6F-BE37-B886984123CO. Podpisany

Śląska z dnia 30.08.2012 r.
Śląska z dnia 30.08.2012 r.
Ś ląska z dnia 30.08.2012 r.
Ś ląska z dnia 30.08.2012 r.

Strona 8

3) opracowywaniu zbiorczych planów finansowych zatwierdzanych przez Prezydenta Miasta oraz rozliczaniu
przychodów i wydatków Rodzinnych Domów Dziecka;
4) planowaniu, realizowaniu i obsłudze pod wzgl ędem techniczno - finansowym remontów Rodzinnych Domów
Dziecka;
5) planowaniu i realizowaniu zakupów inwestycyjnych;
6) wykonywaniu stał ego nadzoru nad stanem technicznym obiektów Rodzinnych Domów Dziecka, g łównie pod
względem zapewnienia bezpiecze ństwa i właś ciwych warunków sanitarnych;
7) dokonywaniu zbiorczego planowania potrzeb administracyjno - gospodarczych Rodzinnych Domów Dziecka;
8) prowadzeniu pełnej obsługi w zalcresie spraw pracowniczych i socjalnych;
9) wykonywaniu stał ego nadzoru nad prowadzeniem przez Rodzinne Domy Dziecka spraw gospodarczych
i finansowych.
CZĘŚĆ III.
ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJI
§ 15. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

§ 16.'5) Dyrektor O środka, w szczególno ści:
1. Zarządza Ośrodkiem, kieruje jego dzia łalnością i reprezentuje go na zewn ątrz.
2. Sprawuje nadzór nad maj ąticiem Ośrodka.
3. Tworzy warunki realizacji przez O środek zada ń statutowych, poprzez właś ciwe gospodarowanie środkami
okre ślonymi w planie finansowym O środka i ponosi odpowiedzialno ść za ich prawidłowe wykorzystanie.
4. Organizuje w sposób w łaściwy prac ę Ośrodka.
5. Zapewnia system kontroli zarz ądczej.
§ 17. Dyrektor Ośrodka działa zgodnie z przepisami prawa, samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za
nie pełną odpowiedzialno ść .
§ 18. 1. Dyrektor O środka wykonuje czynno ś ci pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy,
dla pracowników zatrudnionych w O środku, a w szczególno ści zatrudnia ich i zwalnia oraz jest ich prze łożonym
służbowym.
2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor O środka współdziała ze zwi ązkami zawodowymi
w zalcresie ustalonym przepisami prawa pracy i ustaw ą o związlcach zawodowych.
§
1. Dyrektor O środka jednoosobowo podejmuje czynnoś ci prawne, z zalcresu zarz ądu powierzonej mu
części mienia komunalnego, na podstawie pe łnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.
1 a. Dyrektor może udzielać dalszych pełnomocnictw pracownikom O środka w zakresie niewykraczaj ącym
poza udzielone Dyrektorowi pe łnomocnictwo Prezydenta Miasta.
2. Dla realizacji zada ń statutowych Dyrektor O środka jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie
zarządzeń , regulaminów i instrukcji.
3. Dyrektor O środka składa coroczne sprawozdania:
a) Radzie Miasta z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społ ecznej oraz przedstawia potrzeby w zakresie
zadań pomocy społecznej,
b) Prezydentowi Miasta z dzia łalności Ośrodka w zakresie systemu pieczy zast ępczej oraz przedstawia zestawienie
potrzeb w tym zakresie.

15)w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 pkt 1) uchwa ły nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda Ś l ąska z dnia 30.08.2012 r.
(Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 4975), który obowiązuje od dnia 07.12.2012 r.;
16)w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 pkt 2) uchwa ły nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 30.08.2012 r.
(Dz. Urz. Województwa Ś ląskiego poz. 4975), lctóry obowi ązuje od dnia 07.12.2012 r.;
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4. Dyrektor O środka sprawuje koordynacj ę i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy
społ ecznej oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zast ępczej. Zalcres nadzoru
Dyrektora O środka okre śla Prezydent Miasta.
5. Dyrektor Ośrodka sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacj ą zadań publicznych z zakresu:
a) pomocy społecznej,
b) wspierania rodziny i systemu pieczy zast ępczej,
c) rehabilitacji spo łecznej osób niepełnosprawnych,
- zlecanych organizacjom i podmiotom, o których mowa w § 12, w tym kontroluje wydatkowanie udzielanych
d otacj i.
§ 20. Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegó łowy zakres działania określa Dyrektor
O ś rodka w Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzanym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
§ 21. Łączenia, przekszta łcenia i likwidacji O ś rodka dokonuje Rada Miasta w drodze uchwa ły.
§ 22. 1. W Ośrodku zatrudnia si ę pracowników działalnoś ci podstawowej, administracji i obs ługi.
2. Kwalifikacje niezb ę dne do zajmowania stanowisk, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników
Ośrodka okre ślają odrębne przepisy.
3. Podział czynno ści, uprawnień i odpowiedzialność pracowników okre ślają indywidualne zakresy czynno ści.

czĘść rv.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 23.17) Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach okre ślonych w ustawie o finansach publicznych,
pokrywa swoje wydatki bezpo średnio z bud ż etu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów bud żetu
Miasta.
§ 24. Podstawą gospodarki finansowej O ś rodka jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków
zatwierdzany przez Prezydenta Miasta w oparciu o uchwalony bud żet miasta.
§ 25.'8)1. O środek prowadzi rachunkowo ść na zasadach okre ślonych odrębnymi przepisami.
2. Dyrektor O środka mo że powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowo ści
pracownikom O środka.
CZĘŚĆ V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26. 1. Statut O środkowi nadaje Rada Miasta.
2. Zmiany w Statucie mog ą być dokonywane w trybie okre ślonym dla jego nadania.

WODNICZ
ĄS A
RUD O

rosław Wieszo ek

17)w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4 pkt 1) uchwa ły nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 30.08.2012 r.
(Dz. Urz. Województwa Ś ląskiego poz. 4975), który obowiązuje od dnia 07.12.2012 r.;
18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4 pkt 2) uchwa ły nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 30.08.2012 r.
(Dz. Urz. Województwa Ś ląskiego poz. 4975), który obowiązuje od dnia 07.12.2012 r.;
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