UCHWAŁA NR VII/204/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.
z 2018 r. poz. 994, zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.1)), uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, stanowiącym załącznik do uchwały Rady
Miasta Gdyni Nr XLIV/1051/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Gdyni wprowadza się następujące zmiany:
- w § 3 ust. 2 po punkcie 10) dodaje się punkt 11) w brzmieniu:
„11) z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
polegających na: załatwianiu spraw i wydawaniu decyzji w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni
Joanna Zielińska

1) zm.

z 2018 r.: poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354, zm. z 2019 r.: poz. 303, poz. 326.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
do obowiązków Prezydenta Miasta Gdyni należy wydawanie decyzji w sprawach potwierdzających prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z dokonywanym podziałem zadań, obsługę administracyjno – finansową
zadania pełni jednostka organizacyjna gminy Gdyńskie Centrum Zdrowia. Z uwagi na treść
art. 54 ust. 11 przywoływanej ustawy, zgodnie z którą Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu
na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do
załatwiania spraw i wydawania decyzji w jego imieniu, dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej, postanowiono, że celowym i uzasadnionym będzie zmiana operatora zadania i powierzenie zadań
z nim związanych jednostce organizacyjnej gminy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni.
Przekazanie zadania nastąpi od dnia 1 czerwca 2019 r.
Wobec planowanych zmian konieczne jest dokonanie zmiany w statucie MOPS poprzez przyporządkowanie
ośrodkowi spraw z zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
Przyjęcie uchwały zmieniającej jest więc konieczne i uzasadnione.
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