
UCHWAŁA NR LIX/832/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 91, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 35a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Powierza się Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kaliszu, zadanie w zakresie rehabilitacji zawodowej dla 
osób niepełnosprawnych na terenie miasta Kalisza. 

§ 2. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu stanowiącym załącznik do uchwały nr 
XXXIV/439/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych 
Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1748 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 2 pkt 22 zastępuje się słowa: „domem dziecka” słowami „domami  dziecka”; 

2) w § 4 ust. 2 pkt 30 wykreśla się słowa "i zawodowej"; 

3) w § 8 po słowach „…ul. Obywatelskiej 4,” dodaje się słowa: „ul. Zamkowej 12/10,  ul. Widok 17/3”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

W roku 2018 Miasto Kalisz podpisało z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
porozumienie dotyczące współpracy w ramach wspólnego korzystania z Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), 
którego celem jest rozwój e-usług w administracji publicznej oraz usprawnienie składania wniosku 
o dofinansowanie ze środków PFRON przez osoby niepełnosprawne. Za pośrednictwem platformy SOW osoby 
niepełnosprawne zyskały możliwość składania wniosków o wsparcie ze środków Funduszu drogą elektroniczną, 
bez wychodzenia z domu. SOW pozwala także na pełną obsługę wniosku on-line od momentu jego złożenia, 
poprzez rozpatrzenie, zawarcie umowy dofinansowania, a także rozliczenie z otrzymanego wsparcia. 

 W roku 2023 planowane jest uruchomienie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych możliwości składania wniosków za pomocą platformy SOW z zakresu rehabilitacji 
zawodowej. Dotychczas, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami  zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, 
dotyczące: przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej 
albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, oraz dokonywania zwrotów kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy osoby niepełnosprawnej realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. Zgodnie z art. 35a  
ust. 2 pkt. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w/w 
zadania są realizowane przez powiatowe urzędy pracy. Platforma SOW również dokonuje podziału  realizacji 
zadań na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, oraz zadnia z zakresu rehabilitacji społecznej. 

W związku z powyższym zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zostają przypisane w systemie SOW do 
realizacji przez Powiatowe Urzędy Pracy i nie mogą być realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kaliszu. 

W przypadku zmian w paragrafie 8 dotyczy aktualizacji w ilości mieszkań chronionych prowadzonych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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UCHWAŁA NR XLVIII/667/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2021 poz. 1372 ze zm.), art. 91, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
((Dz.U z 2020r. poz. 920 ze zm.), art. 15 pkt 6, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2021, 
poz.  2268), art. 11 ust 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021, 
poz. 305 ze zm) Rada Miasta Kalisza uchwala co następuje: 

§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Kaliszu stanowiącym załącznik do uchwały nr 
XXXIV/439/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 23 lutego 2017 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych 
Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu 
w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 44 w brzmieniu: 

„§ 4. ust. 2 pkt 44) prowadzenie Ośrodka wsparcia Klub Senior +.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

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

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

W związku z utworzeniem ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior + w formie klubu samopomocy
z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Granicznej 1 w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu
konieczna jest zmiana w statucie jednostki. W celu wykonania zadań własnych Miasta Kalisza w zakresie
zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej,
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej rozszerza się działalność Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu o utworzenie ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior + w formie klubu
samopomocy z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Granicznej 1. Utworzenie Klubu Senior + w Kaliszu
współfinansowane jest ze środków pozyskanych przez miasto Kalisz, w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2021–2025, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia
2020r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/…/
Krystian Kinastowski
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UCHWAŁA NR XXXVI/464/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 30 marca 2017 r.
 

zmieniająca uchwałę w sprawie:  połączenia  jednostek budżetowych Miasta Kalisza  –
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej
w Kaliszu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 91, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), art. 112 ust. 1 i ust. 2, art. 112a
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 930 ze zm.) oraz art.
12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 5, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 14 października 2016r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska Kalisza uchwala co następuje:

§1 W  uchwale  Nr  XXXIV/439/2017  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  23  lutego  2017r.
w sprawie: połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej  w Kaliszu i Centrum Interwencji  Kryzysowej w Kaliszu,  zmienia się treść §6,
który otrzymuje brzmienie:
„§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

          /.../
             Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVI/464/2017

RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 30 marca 2017 r.

 
zmieniającej uchwałę w sprawie: połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza –
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej
w Kaliszu.

Zmieniana uchwała Rady Miejskiej  Kalisza  w sprawie: połączenia jednostek budżetowych
Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji
Kryzysowej  w Kaliszu nie jest  aktem prawa miejscowego, dlatego też nie jest  wymagane
publikowanie jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Konieczna  jest  zatem  zmiana  zapisu  zmienianej  uchwały  dotycząca  sposobu  jej  wejścia
w życie.

          Prezydent 
      Miasta Kalisza
               /.../

Grzegorz Sapiński



UCHWAŁA NR XXXIV/439/2017

RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 23 lutego 2017 r.

 

w sprawie: połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 91, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), art. 112
ust. 1 i ust. 2, art. 112a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016
poz. 930 ze zm.) oraz art.  12 ust.  1 pkt 2, ust.  2, ust.  5, ust.  6 i ust.  7 ustawy z dnia 14
października 2016r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska
Kalisza uchwala co następuje:

§1 1. Dokonuje się połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka
Pomoc Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu, poprzez przejęcie
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, Centrum Interwencji Kryzysowej w
Kaliszu, który działać będzie w ramach struktury jednostki przejmującej.

2. W wyniku połączenia Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu ulega likwidacji jako
odrębna jednostka budżetowa.

3.  Jednostka  powstała  po  połączeniu  zachowuje  nazwę  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Kaliszu.

4. Ustala się dzień połączenia na 1 maja 2017r.

§2  1.  Mienie  znajdujące  się  w  zarządzie  Centrum  Interwencji  Kryzysowej  w  Kaliszu
przejmuje  w  całości,  zgodnie  ze  sporządzoną  inwentaryzacją,  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Kaliszu.

2.  Należności  i  zobowiązania  Centrum  Interwencji  Kryzysowej  w  Kaliszu  przejmuje  w
całości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu.

3.  Pracownicy  Centrum  Interwencji  Kryzysowej  w  Kaliszu,  stają  się  pracownikami
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu,  który  przejmuje  wszystkie  prawa  i
obowiązki wynikające ze stosunku pracy. 

§3. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu, jako jednostki
powstałej w wyniku połączenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§4. Tracą moc uchwały:



1) uchwała  Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej  Kalisza  z  dnia  24 czerwca 2010 roku w
sprawie  nadania  statutu  Miejskiemu  Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej  w Kaliszu  ze
zmianami, 

2) uchwała Nr XXVI/394/2000 Rady Miejskiej Kalisza dnia 30 listopada 2000 roku w
sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu;
Uchwała Nr LI/672/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014r. w sprawie
uchwalenia statutu Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu ze zmianami, 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§6. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

          Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

            /.../
          Zbigniew Włodarek 



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXIV/439/2017

RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 23 lutego 2017 r.

 
w sprawie: połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.

Ustawa z dnia 5 września 2016r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
ustawy  o  pomocy  społecznej  oraz  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  samorządzie  gminnym  
i niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2016r. poz. 1583/ wprowadziła zmiany dotyczące zasad
łączenia ze sobą poszczególnych jednostek organizacyjnych  pomocy społecznej. W praktyce,
zmiana treści art. 112a ustawy o pomocy społecznej, daje możliwość łączenia przez jednostkę
samorządu terytorialnego ośrodka pomocy rodzinie z ośrodkiem interwencji kryzysowej, przy
czym  ośrodek  interwencji  kryzysowej  działa  w  strukturze  ośrodka  pomocy  rodzinie
powstałego z połączenia obu podmiotów.

Na  powyższe  możliwości  zwrócił  uwagę  Minister  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej
w piśmie z dnia 6 października 2016r. przekazanym do Miasta Kalisza za pośrednictwem
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

W Kaliszu podmiotami zajmującymi się pomocą rodzinie i ośrodkiem interwencji kryzysowej
są  odpowiednio  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu  i  Centrum  Interwencji
Kryzysowej  w  Kaliszu.  Mając  zatem  na  uwadze  możliwości  prawne  wynikające
z obowiązujących przepisów, optymalnym w warunkach kaliskich jest dokonanie połączenia
jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Kaliszu
i  Centrum  Interwencji  Kryzysowej  w  Kaliszu,  poprzez  przejęcie  przez  Miejski  Ośrodek
Pomocy Społecznej  w Kaliszu,  Centrum Interwencji  Kryzysowej w Kaliszu,  który działać
będzie w ramach struktury jednostki przejmującej.

Zwrócić należy uwagę, że obie jednostki zlokalizowane są w tych samych obiektach przy
ulicy  Granicznej  w  Kaliszu,  co  dodatkowo  sprzyja  dokonaniu  połączenia.  W  wyniku
połączenia, powstanie jeden ośrodek  realizujący kompleksowo zadania w zakresie pomocy
społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz
pomoc  osobom  i  rodzinom  będącym  ofiarami  przemocy  lub  znajdującym  się  w sytuacji
kryzysowej.

Ze względów organizacyjnych planuje się dokonanie połączenia na dzień 1 maja 2017r.,  
a  podjęcie  niniejszej  uchwały  umożliwi  dokonanie  wszystkich  czynności  formalnych
związanych z przygotowaniem ich połączenia. 

          Prezydent 
      Miasta Kalisza

  /.../
Grzegorz Sapiński 



Załącznik do
UCHWAŁY NR XXXIV/439/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 23 lutego 2017 r.

STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu zwany dalej "Ośrodkiem" działa 
w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz.  930 z późn. 

zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r., poz. 2046),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. 

zm.),
4)   ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r., poz. 814 z 

późn. zm.),
5)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 

z późn. zm.),
6)   ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej               

(Dz.U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.),
7)    ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                            

(Dz.U. z 2015r., poz. 1390),
8)   ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o  zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016r.,  poz. 1828 ze 

zm.),
9)    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r.  w sprawie 

organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U z 2011r. Nr 155, poz. 921),
10)uchwały Nr XIV/70/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu z dnia 28 lutego 1990r. 

w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu,
11)niniejszego statutu.

§ 2.
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza działającą w formie jednostki 

budżetowej.
2. Obszarem działania Ośrodka jest teren obejmujący miasto Kalisz.
3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Kalisz.



§ 3.
Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II. Cele i zadania Ośrodka

§ 4.
1.  Celem Ośrodka jest realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, zadań w zakresie

wspierania  rodziny  i  pieczy  zastępczej,  zadań  w  zakresie  wspierania  osób
niepełnosprawnych oraz  pomoc osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub
znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) koordynowanie  opracowania  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  ze

szczególnym  uwzględnieniem  programów  pomocy  społecznej,  profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) koordynowanie  sporządzania  oceny  zasobów  pomocy  społecznej,  obejmującej
w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na
zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący,

3) koordynowanie opracowywanie i realizacja 3-letnich programów wsparcia rodziny oraz
dotyczących  rozwoju  pieczy  zastępczej,  zawierających  między  innymi  coroczny
limit rodzin zastępczych zawodowych,

4) praca socjalna rozumiana jako działalność mająca 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,

5) praca  z  rodziną  przeżywającą  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-
wychowawczych,

6) koordynacja poradnictwa dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę,
ich  rodzin  lub  rodziny  z  dzieckiem,  posiadającym  zaświadczenie  o  ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

7) ustalanie  uprawnień,  przyznawanie  i  wypłacanie  świadczeń  pieniężnych
przewidzianych ustawą o pomocy społecznej i innymi ustawami,

8) udzielanie  schronienia,  zapewnienie  posiłku,  niezbędnego  ubrania  osobom  tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,

9) dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
10) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
11) organizowanie  i  świadczenie  usług  opiekuńczych,  w  tym  specjalistycznych,

w miejscu zamieszkania, 
12) opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określonych  w  przepisach

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
13) pomoc  osobom  mającym  trudności  w  przystosowaniu  się  do  życia  po  zwolnieniu

z zakładu karnego,
14) kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca w

tym domu,
15) kierowanie do ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym, 
16) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, itp.,



17)kierowanie i pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta, umieszczonych w
całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  również na terenie innego
powiatu,

18) pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej
pieczy zastępczej,

19) zawieranie umów cywilnoprawnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy  zastępczej,  w  szczególności  umów  o  pełnienie  funkcji  rodziny  wspierającej,
pełnienie  funkcji  rodziny  zawodowej,  niezawodowej,  pomocowej  oraz  umów
o  świadczenie  usługi  prowadzenia  rodzinnego  domu  dziecka,
wypłacanie wynagrodzeń wynikających z umów cywilnoprawnych zawieranych w celu
sprawowania opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,

20) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się
do  życia,  młodzieży  opuszczającej  całodobowe  placówki  opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego i  socjalizacyjnego,  domy pomocy społecznej  dla dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki
socjoterapii  zapewniające  całodobową  opiekę  lub  młodzieżowe  ośrodki
wychowawcze, 

21)przyznawanie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie
oraz  pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków  mieszkaniowych i  zatrudnienia
osobom uprawnionym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej i ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,

22) sprawowanie  nadzoru  nad  ośrodkami  wsparcia,  domem  pomocy  społecznej  oraz
domem dziecka z terenu miasta Kalisza,

23) pomoc  cudzoziemcom,  którzy  uzyskali  zgodę  na  pobyt  tolerowany  na  terenie
Rzeczypospolitej  Polskiej,  a  także  status  uchodźcy  lub  ochronę  uzupełniającą,
w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na
ubezpieczenie zdrowotne,

24)realizacja  zadań  zleconych  z  zakresu administracji  rządowej,  realizowanych  przez  gminę
i powiat,  w tym finansowanie pobytu w pieczy zastępczej małoletniego  cudzoziemca,
o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wpieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej,

25) ustalanie  prawa  do  świadczeń  opieki  zdrowotnej  osobom  innym  niż  ubezpieczone,
wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków
publicznych,

26) wydawanie postanowień w sprawie zasadności  przyznania  pomocy finansowej  przez
kierownika urzędu ds.  kombatantów i  osób represjonowanych,  na podstawie  odrębnej
ustawy,

27) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w wysokości ustalonej przez sąd,
28) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,
29) organizowanie  w  porozumieniu  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  prac  społecznie

użytecznych,
30) prowadzenie  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej  osób

niepełnosprawnych,
31) świadczenie usług transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych,



32) opracowywanie  i  realizacja  programów  oraz  projektów  z  zakresu  pomocy
społecznej finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

33) współpraca  w  zakresie  pomocy  społecznej  z  organizacjami  społecznymi
i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi
oraz osobami fizycznymi i prawnymi,

34) podejmowanie  innych  zadań  w  zakresie  pomocy  społecznej,  wspierania  rodziny
i pieczy zastępczej, rehabilitacji  osób niepełnosprawnych oraz przemocy w rodzinie
przewidzianych w odrębnych ustawach,

35) wykonanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
36) ponoszenie  opłaty  za  pobyt  dziecka  pozbawionego  opieki  i  wychowania  rodziców,

umieszczonego  przez  sąd  w  zakładzie  opiekuńczo-leczniczym,  w zakładzie
pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,

37) pomoc osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innych
sytuacjach kryzysowych, 

38) interwencyjne podejmowanie działań w miejscu zdarzenia kryzysowego,
39) zapewnienie  osobom  dotkniętym  przemocą  w  rodzinie  miejsc  noclegowych

w schronisku dla ofiar przemocy w rodzinie,
40) zapewnienie osobom będącym w stanie kryzysu, w szczególności dotkniętym klęskami

żywiołowymi, zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, katastrofa budowlana, śmierć w
rodzinie,  miejsc  noclegowych  w  schronisku  dla  osób  i  rodzin  będących  w  stanie
kryzysu,

41) podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych inicjujących i wspierających 
podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy 
w rodzinie,

42) zapewnienie  szkolenia, doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla 
kadry pomocy społecznej,

43) obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu.

3. Do schronisk, o których mowa w ust. 2 pkt 39 i pkt 40 mogą zostać przyjęte osoby spoza
terenu miasta Kalisza, za które gmina właściwa ze względu na miejsce ich zamieszkania
ponosi  opłaty  w wysokości  dziennej  stawki  ustalanej  zarządzeniem Prezydenta  Miasta
Kalisza.

Rozdział III. Zarządzanie i organizacja

§ 5.
1. Działalnością Ośrodka kieruje dyrektor zatrudniony i zwalniany przez Prezydenta Miasta

Kalisza.
2. Dyrektor  Ośrodka  działa  jednoosobowo  na  podstawie  pełnomocnictwa  udzielonego

przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  całokształt
funkcjonowania jednostki.

3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje upoważniony przez niego  pracownik.
Upoważnienie  do  zastępowania  powinno  mieć  formę  pisemną  i  znajdować  się
w aktach osobowych, osoby wyznaczonej przez Dyrektora.



§ 6.
Szczegółową strukturę organizacyjną, szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka
określa  regulamin  organizacyjny  ustalony  przez  Dyrektora  Ośrodka  i  zatwierdzony  przez
Prezydenta Miasta Kalisza.

Rozdział IV. Mienie i gospodarka finansowa

§7.
Majątek Ośrodka stanowi własność komunalną Miasta Kalisza i może być wykorzystany jedynie do
realizacji celów związanych z działalnością statutową.

§8. 
Ośrodek prowadzi  gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla
jednostek  budżetowych.  Ośrodek  dysponuje  na  podstawie  umowy  użyczenia
pomieszczeniami  usytuowanymi  w  budynkach  położonych  przy  ul.  Granicznej  1, 
ul. Obywatelskiej 4 i ul. Częstochowskiej 45 w Kaliszu stanowiącymi własność Miasta Kalisza.

Rozdział V. Nadzór i kontrola

§9.

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje bezpośrednio Prezydent Miasta Kalisza, a w jego 
zastępstwie Wiceprezydent.

§ 10.

1.   Kontrola  zarządcza  obejmuje  działania  Ośrodka  mające  wpływ na  osiąganie  celów
i realizacje zadań określonych w § 4 statutu, w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny i terminowy.

2.   Kontrola zarządcza realizowana jest w oparciu o szczegółowe uregulowania w tym 
zakresie oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

     § 11.

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.
          Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Kalisza
         /.../

           Zbigniew Włodarek 
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