
UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE  

z dnia ………………….. r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 

i 583) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu stanowiącym załącznik do uchwały 

Nr XXI/167/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 lutego 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XX/169/2016 Rady 

Miasta Świnoujście z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Świnoujściu wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zwany dalej „MOPR” działa na podstawie obowiązującego prawa, a w 

szczególności w oparciu o przepisy: 

a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), 

d) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.), 

e) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. 

zm.), 

f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), 

g) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.), 

h) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 

z późn. zm.), 

i) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 

z późn. zm.), 

j) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 z późn. zm.), 

k) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1858 z późn. zm.), 

l) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.), 

m) ustawy z dnia 07 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.), 

n) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.), 

o) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 z późn. zm.), 

p) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 

r) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 

s) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 

z późn. zm.), 

t) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.), 

u) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. 

zm.), 

v) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 

z późn. zm.), 

w) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 

z późn. zm.), 

x) ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.), 
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y) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), 

z) uchwały Nr V/28/99 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 18 lutego 1999 roku w sprawie powołania Miejskiego 

Ośrodka pomocy Rodzinie w Świnoujściu i upoważnienia jego dyrektora do wydawania decyzji 

administracyjnych, 

za) niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Miasta Świnoujścia.”. 

 

2) § 6 pkt 2 Statutu dodaje się lit. i – k w następującym brzmieniu: 

„i) przyznawanie i wypłacanie dodatku osłonowego, 

j) wypłacanie jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy, 

k) przyznawanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Elżbieta Jabłońska  
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UZASADNIENIE 

Przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), regulują kwestię wypłaty m.in. dodatku osłonowego, jednorazowego 

świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy, a także przyznawanie i wypłacanie świadczenia 

pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. W Gminie Miasto 

Świnoujście zadania te powierzono realizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. 

Zwiększenie zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu oraz nowelizacje ustaw 

wymienionych w § 1 Statutu jednostki wymagają odzwierciedlenia w postanowieniach dokumentu 

organizacyjnego podmiotu.  

Na podstawie § 17 ust. 1 Statutu MOPR zmiany jego treści mogą być dokonywane w trybie określonym dla 

jego uchwalenia, na wniosek Dyrektora MOPR. 
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