
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia .................... 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXIX/509/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.), art. 110, 
art. 112  i art. 112a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1769, 
z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/509/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. 
poz. 1990 i 4721), w załączniku, w § 5  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ośrodek prowadzi:

1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej;

2) noclegownię i ogrzewalnię;

3) mieszkania chronione;

4) Klub Integracji Społecznej;

5) obsługę finansową, kadrową oraz administracyjno-techniczną Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Na mocy ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1583) zmienione zostały przepisy, m.in. w zakresie
wymagań dotyczących siedziby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej zapewniającej
całodobowe usługi, jaką jest ośrodek interwencji kryzysowej.

W myśl art. 113 c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769, z późn. zm.) ośrodek interwencji kryzysowej nie może się mieścić w jednym budynku,
m.in. z izbą wytrzeźwień.

W związku z powyższym podjęto decyzję, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej, dotychczas
funkcjonujący w Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu,
zostanie połączony z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu i działać będzie w jego
strukturze, zgodnie z zapisami, o których mowa w art. 112a ustawy o pomocy społecznej.

Konsekwencją powyższego jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/509/17 Rady
Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Ww. projekt uchwały został poddany konsultacjom na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady
Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, z późn. zm.
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