Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Gdańska
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gdańskie Centrum Świadczeń
i nadania statutu jednostce oraz upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do
załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków energetycznych oraz świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta
Gdańska.
Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 39 ust. 4 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku
z art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938; poz. 1646, zm.: z 2014 r. poz. 379;
poz. 911; poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877, zm.: z 2015 r. poz. 532; poz. 117; poz. 1045; poz. 1130;
poz. 1189; poz. 1190; poz. 1269; poz. 1358; poz. 1513; poz. 1830; poz. 1854; poz. 1890; poz. 2150,
zm.: z 2016 r. poz. 195)
uchwala się, co następuje:
§1
Z dniem 1 lipca 2016 roku tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Gdańskie Centrum
Świadczeń z siedzibą w Gdańsku, zwaną dalej „Centrum”.
§2
Przedmiotem działalności Centrum będzie realizacja zadań w zakresie:
1) świadczeń rodzinnych;
2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego i działań podejmowanych wobec dłużników
alimentacyjnych;
3) świadczeń wychowawczych;
4) dodatków mieszkaniowych;
5) dodatków energetycznych;
6) udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
7) przyznawania świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy
odbywającym ćwiczenia wojskowe;
8) obsługi wniosków o obniżki czynszowe.
§3
Centrum mogą być zlecone do realizacji inne niż wskazane w § 2 zadania, mające na celu
zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Gdańska.
§4
1. Centrum wyposaża się w składniki majątkowe wykorzystywane dotychczas przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy realizacji zadań wskazanych w § 2 uchwały.
2. Centrum przejmuje zobowiązania i należności powstałe w wyniku realizacji zadań wskazanych
w § 2 uchwały.
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§5
Centrum przejmuje pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku zatrudnionych
do obsługi zadań, wymienionych w § 2 uchwały.
§6
Centrum nadaje się statut, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.
§7
Upoważnia się Dyrektora Centrum do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków
energetycznych oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie miasta Gdańska.
§8
Z dniem 1 lipca 2016 r. traci moc:
1) uchwała Nr LVII/1450/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie
upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego
dodatku energetycznego;
2) uchwała Nr XXVIII/566/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie
udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku do
prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym oraz przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańsk".
§9
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Gdańska
z dnia....................2016 r.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Gdańskie Centrum Świadczeń, zwane dalej "Centrum", jest jednostką organizacyjną miasta
Gdańska, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Centrum jest miasto Gdańsk.
3. Centrum działa w granicach administracyjnych miasta Gdańska.
§2
Nadzór na działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.
Rozdział 2
Przedmiot działalności
§3
1. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań w zakresie:
1) świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych;
2) zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
3) świadczeń alimentacyjnych i działań wobec dłużników alimentacyjnych określonych
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
4) świadczeń wychowawczych określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci;
5) dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych;
6) dodatków energetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne;
7) przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, określonej
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
8) przyznawania świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy
odbywającym ćwiczenia wojskowe, określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
9) przyjmowania wniosków o obniżki czynszowe, o których mowa w uchwale
Nr XLVI/1034/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska
na lata 2014 – 2018.
2. Centrum mogą być przekazane do realizacji inne, niż wskazane w ust. 1 zadania, mające na celu
zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta Gdańska.
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Rozdział 3
Organizacja Centrum
§4
1. Pracą Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor, zatrudniony przez Prezydenta
Miasta Gdańska na podstawie umowy o pracę.
2. W przypadku długiej, usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Centrum, trwającej powyżej
30 dni, Centrum może kierować osoba wyznaczona przez Prezydenta do pełnienia obowiązków
Dyrektora Centrum.
3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Centrum.
4. Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania Centrum.
5. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną Centrum określa Dyrektor
w regulaminie organizacyjnym jednostki.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa Centrum
§5
1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa miasta Gdańska zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy, opracowany
i zatwierdzony przez Dyrektora Centrum na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Gdańska.
3. Centrum prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.
Rozdział 5
Gospodarowanie mieniem
§6
1. Mienie Centrum jest własnością miasta Gdańska.
2. Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, zapewniając jego należyte wykorzystanie
i ochronę.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§7
1. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Rady Miasta Gdańska.
2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
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Uzasadnienie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje obecnie wiele zadań
wychodzących poza ramy określone w ustawie o pomocy społecznej, adresowanych do
szerokiego grona odbiorców spośród mieszkańców Gdańska. Na przestrzeni ostatnich lat
powierzono Ośrodkowi do realizacji wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, przyznawanie pomocy materialnej
dla uczniów, wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie
żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Z dniem 1 stycznia 2016 roku
wprowadzono nowe świadczenie rodzinne - świadczenie rodzicielskie, przysługujące
matkom, które urodziły dziecko, ale nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub
uposażenia macierzyńskiego. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodziny powierzono do
realizacji wypłatę świadczenia wychowawczego, wprowadzonego z dniem 1 kwietnia 2016 r.
ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Stały wzrost
form świadczeń socjalnych, a zatem i liczby osób uprawnionych uwidacznia potrzebę
podjęcia działań zmierzających do utworzenia Gdańskiego Centrum Świadczeń – jako nowej,
wyspecjalizowanej w wypłacie świadczeń jednostki organizacyjnej miasta, która umożliwi
optymalizację standardów i poprawę jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców
Gdańska.
Projektowane wydzielenie zadań z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz
z pracownikami do nowej jednostki organizacyjnej miasta odciąży MOPR i pozwoli na
skoncentrowanie pracy na podstawowych zadaniach związanych z pomocą społeczną, pieczą
zastępczą i interwencją kryzysową.
Środki finansowe dla nowej jednostki są zabezpieczone w planie finansowym
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na 2016 r. Siedzibą Centrum będzie budynek przy
ul Powstańców Warszawskich 25, dotychczas użytkowany przez MOPR do realizacji zadań,
przekazywanych do realizacji przez nowo utworzoną jednostkę.
Mając na względzie powyżej wskazane uwarunkowania prawne i organizacyjne,
podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.
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