Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372), art. 111a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1876 z późn. zm.1)), art. 38b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm2)) oraz art. 1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2021 r. poz. 1981) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku stanowiącym załącznik do uchwały nr
IX/77/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 3645)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego”;
2) w § 6:
a) skreśla się pkt 13a,
b) pkt 26 otrzymuje brzmienie:
„26) sprawowanie kontroli nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi działającymi na terenie Miasta
Białegostoku;”,
c) po pkt 35 dodaje się pkt 36 w brzmieniu:
„36) prowadzenie ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w formie klubu samopomocy, działającego
w strukturze Ośrodka;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 2 lit. c niniejszej uchwały, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 2369 oraz z 2021 r.
poz. 794 i poz. 803.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 159 i poz. 1006.
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Uzasadnienie
Wprowadzenie zmian do statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku jest uzasadnione
koniecznością jego aktualizacji i dostosowania do zadań realizowanych obecnie przez Ośrodek.
Wprowadzenie do statutu zmiany polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 4 pkt 9 wynika ze zmiany
podmiotu prowadzącego postepowania w sprawie wypłaty świadczenia wychowawczego w ramach Programu
Rodzina 500+. Zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2022 r. będzie nim Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku należy wykreślić zapis dotyczący
prowadzenia obsługi finansowo-księgowej Rodzinnych Domów Dziecka. Wynika to z faktu, iż w świetle
przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewidującej możliwość prowadzenia
rodzinnych domów dziecka w formie rodzinnej pieczy zastępczej, ostatnia Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, funkcjonująca jako jednostka budżetowa uległa likwidacji z dniem
1 lipca 2019 r. - Uchwała Nr VIII/126/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 marca 2019 r. W związku z powyższym
Ośrodek nie realizuje już zadania w powyższym zakresie, przy czym nadal prowadzone są rodzinne domy dziecka
w formie rodzinnej pieczy zastępczej w trybie ww. ustawy na podstawie umów zawartych z Prezydentem Miasta
Białegostoku.
Wprowadzenie do statutu zmiany polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 6 pkt 26 wynika z konieczności
doprecyzowania zapisu do zadań faktycznie realizowanych przez Ośrodek. Zapis ten jest zgodny z art. 38 b
ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na mocy którego powierzono Ośrodkowi
zadanie polegające wyłącznie na sprawowaniu kontroli nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
działającymi na terenie Miasta Białegostoku.
Wprowadzenie do statutu zapisu dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia Klub "Senior+" związane jest
z utworzeniem ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w Białymstoku i połączeniem go z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku na podstawie art. 111a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Białymstoku jest uzasadnione.
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