UCHWAŁA NR 972/XLVIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 725/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zatwierdzenia
statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późniejszymi zmianami) w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska
w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały nr 725/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zatwierdzenia
statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021 r. §11
otrzymuje brzmienie: "Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek
z upoważnienia Gminy należą w szczególności:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub
ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5) wypłacanie dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.);
6) transport osób do punktów szczepień w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.01.2021r. dowóz do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV2 osób niepełnosprawnych, osób mających
niemożliwe do przezwyciężenia we własnym akresie trudności w dotarciu do punktó szczepień oraz osób
powyżej 70 roku życia;
7) wypłata dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku
osłonowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1)."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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