
UCHWAŁA NR ……………2021 
RADY MIASTA  

JASTRZĘBIE- ZDRÓJ 
z dnia ………………… 2021 r.  

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju  

Działając 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 713 ze zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876, ze zm.)  

 

Rada Miasta Jastrzębie- Zdrój  

uchwala:  

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 
XVIII.160.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.12.2011r w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust 8 otrzymuje brzmienie:  
„W strukturze Ośrodka działa: 
1) Placówka Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przyjaźń” przy ulicy Dunikowskiego, 
2)   Ośrodek wsparcia w postaci Dziennego Domu Pomocy przy ul. Wrzosowej”. 
 
2) w § 4 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu: 

„10. Placówka Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przyjaźń” przy ulicy Dunikowskiego wykonuje zadania,                   
o których mowa w art. 18 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny. 
11. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Wrzosowej wykonuje zadania, o których mowa w art. 51 ust.1 ustawy” 
  

 
3) W § 8 ust 3 otrzymuje brzmienie: „Tryb pracy Ośrodka oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres 
 działania jego komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora 
Ośrodka z tym zastrzeżeniem, że organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek 
organizacyjnych: 
1) Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przyjaźń” przy ulicy Dunikowskiego, 
2) Klubu Integracji Społecznej przy ul. Wrzosowej,  
3) Dziennego Domu Pomocy przy ul. Wrzosowej,  

-  szczegółowo określają ustalone przez Dyrektora odpowiednio: Regulamin Placówki Wsparcia 
Dziennego, regulamin Klubu Integracji Społecznej oraz regulamin Dziennego Domu Pomocy 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie- Zdrój. 

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

 

 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
/-/ Roman Foksowicz 

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
 
 

 



UZASADNIENIE 
   
  
Obowiązkiem gminy wynikającym z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej jest prowadzenie i zapewnienie 
miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób 
wymagających opieki. Stosowne do art. 51 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, 
chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 
życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone                          
w ośrodku wsparcia. Stosownie do art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej ośrodkiem wsparcia może być dzienny 
dom pomocy.  Zgodnie z art. 111a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej gmina może połączyć ośrodek 
pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
W przypadku połączenia, ośrodek wsparcia działa w strukturze odpowiednio Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Włączenie ośrodka wsparcia w strukturę ośrodka pomocy społecznej zapewni realizację obowiązkowego zadania 
gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a jednocześnie jest rozwiązaniem ekonomicznym.  

Podjęcie działalności dziennego domu pomocy jest konsekwencją poprzednich uchwał o utworzeniu dziennego domu 
pomocy, albowiem dzienny dom pomocy włączono w strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju.  
 
Z uwagi na powyższe koniecznym stała się zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju.    

  
Z-ca Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

       /-/ Monika Konieczny 


