
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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