
UCHWAŁA NR LXVI.437.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie 
stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVI.435.2018 Rady Miejskiej w Kunowie 

z dnia 6 września 2018 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41. ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268) oraz § 21 Statutu Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVI.435.2018 Rady 
Miejskiej w Kunowie z dnia 6 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r. poz. 3210) uchwala się, co 
następuje; 

§ 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr LXXVI.435.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 września 2018 r. wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie, zwany dalej „MGOPS” 
lub „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną gminy Kunów, który działa i realizuje zadania na podstawie: 

1) Uchwały Nr XVII/57/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 28 marca 1990 roku w sprawie 
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie”; 

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2021 poz. 1372, 1834); 

3) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268); 

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 
1927, 1981); 

5) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106); 

6) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2019 r. poz. 1282, z 2021 r. 
poz. 1834); 

7) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 
1491, 2052); 

8) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1427, 1492, 2320, z 2021 r. poz. 11, 41, 802, 1005, 1177, 1236, 1666, 1927, 1981,2052,2105); 

9) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. z 2020 r. poz. 111, z 2021 r. poz. 1162, 
1981,2105); 

10) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 877, 1162, 1981, 2105); 

11) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2020r. 
poz. 1297); 

12) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 821, z 2021 r. poz. 159, 1006, 1981); 
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13) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. z 2021 r. poz. 1249); 

14) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1119); 

15) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050); 

16) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1100, 1162, 1621); 

17) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 685); 

18) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105,2120); 

19) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 423, 
432, 619, 1621, 1834, 1981); 

20) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1744); 

21) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. z 2019r. poz. 2407, 
z 2021 r. poz. 1162, 1981); 

22) Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1329); 

23) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2021); 

24) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 
1642, 1873); 

25) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973, 2127); 

26) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1092); 

27) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915); 

28) Innych właściwych aktów prawnych; 

29) Niniejszego Statutu. 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie, zadania 
własne gminy z zakresu pomocy społecznej, zadania własne gminy obejmujące sprawy: wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a także inne zadania 
nałożone ustawami przekazane do realizacji na podstawie upoważnień Burmistrza lub uchwałą Rady 
Miejskiej. 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: Zadania MGOPS obejmują w szczególności: 

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej 
infrastruktury socjalnej; 

2) analizę i ocenę rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 

3) przygotowanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej; 

4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin; 
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5) pracę socjalną rozumianą, jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we 
wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 
odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi; 

6) realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

7) realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

8) realizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

9) realizację ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

10) realizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych; 

11) realizację ustawy prawo energetyczne; 

12) realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

13) realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

14) realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

15) realizację ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

16) realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny; 

17) realizację ustawy prawo ochrony środowiska; 

18) realizację rozporządzenia RM z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu „Dobry start”; 

19) realizację ustawy o systemie oświaty. 

4) W § 12 ust. 3 pkt. 12 otrzymuje brzmienie: 

12) prowadzi postępowania w sprawach „świadczenia dobry start” a także wydaje w tych sprawach 
rozstrzygnięcia w tym decyzje administracyjne z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021 na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. 

5) W § 12 dodaje się ust. 6 o następującej treści: 

6. prowadzi postępowania w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego mieszkańca gospodarstwa domowego na żądanie osób fizycznych 
zamieszkałych na terenie Gminy Kunów zamierzających złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu 
„Czyste powietrze”. 

6) W § 12 dodaje się ust. 7 o następującej treści: 

7. Kierownik na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Kunowie prowadzi postępowania w sprawach 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie oraz Kierownikowi Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kunowie 

 
 

Piotr Bek 
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Uzasadnienie 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” 
(przeniesienie świadczeń z MGOPS do ZUS, jak również wprowadzenie przepisów przejściowych – na 
podstawie, których MGOPS dalej prowadzi niektóre postępowania, rozstrzygnięcia w tym wydaje decyzje 
administracyjne na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów), realizacji przez MGOPS zadań 
wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (wydawanie zaświadczeń na potrzeby dofinansowań 
z programu „Czyste Powietrze”) jak również planowane od stycznia 2022 r. przeniesienie z Urzędu Miasta 
i Gminy w Kunowie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie realizacji zadania 
w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów – na podstawie ustawy o systemie oświaty zasadnym jest 
wprowadzenie stosownych zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.
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