PROJEKT NR 215
UCHWAŁA NR ………………
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia ……………….. 2019 r.
w sprawie włączenia jednostki budżetowej Sądeckiego Ośrodka
Interwencji
Kryzysowej w Nowym Sączu do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 112 i
112a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507),
art. 39 ustawy z dnia 26 paźdzerinika 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm) oraz art. 12 ust. 1
pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869)
na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co
następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2020 roku dokonuje się połączenia Sądeckiego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Nowym Sączu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
poprzez włączenie Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturę Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
§ 2. W wyniku połączenia Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ulega likwidacji jako
odrębna jednostka budżetowa.
§ 3. Mienie znajdujące się w użytkowaniu Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w
Nowym Sączu przejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu na podstawie
odrębnych aktów prawnych.
§ 4. Należności i zobowiązania Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym
Sączu przejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
§ 5. Traci moc uchwała na XIX/177/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 26
października 1999 roku w sprawie utworzenia Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Iwona Mularczyk

UZASADNIENIE
Przedłożony projekt uchwały zakłada połączenie jednostki budżetowej – Sądeckiego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu, co zgodne jest z art. 112 a ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1507), który daje możliwości łączenia powiatowych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej.
Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2020 roku pracownicy likwidowanej jednostki stają
się, na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy, pracownikami Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
Celem projektowanych zmian jest konieczność zrealizowania zapisów art. 113c
ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ), który stanowi: „Jednostka
organizacyjna pomocy społecznej zapewniająca całodobowe usługi nie może mieścić się w
jednym budynku z: (..) 6). izbą wytrzeźwień. Powyższe wiąże się z przeniesieniem zadań z
zakresu interwencji kryzysowej ( w tym prowadzenie hostelu dla osób w kryzysie ) do
budynku
przy
ul. Tarnowskiej 28, a pozostawienie w budynku przy ul. Śniadeckich 10a Izby Wytrzeźwień.
Bezwzględną realizację art. 113c ustawy o pomocy społecznej w terminie do 31.XII.2019
roku wymaga Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej, co zostało
wskazane w piśmie z dnia 25.06.2019r. znak:WP-III.940.6.2019.
Na potrzebę włączenia zadań realizowanych przez Sądecki Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie do zakresu zadań
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wskazują również przepisy ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W art. 9a ust. 9 w/w
ustawy przekazano ośrodkom pomocy społecznej obsługę organizacyjno-techniczną
podstawowego zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jakim jest
prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego.
Proponowane połączenie jednostek pozwoli na skoncentrowanie w jednej instytucji
odpowiedzialności za realizację zadania własnego gminy w zakresie tworzenia gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Połączenie tych dwóch jednostek usprawni
proces zarządzania oraz koordynacji działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin
tym samym zapewni lepszą identyfikowalność
będących w stanie kryzysu,
świadczeniobiorców.
Osoby i rodziny dotknięte kryzysem uzyskają łatwiejszy i szerszy dostęp do różnych form
pomocy społecznej, kompleksowe wsparcie, a także lepszy przepływ informacji w zakresie
oczekiwanych potrzeb. Osoby w kryzysie zostaną objęte zarówno ze strony MOPS- u jak
i innych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy (m.in. policji, sądu, służby
zdrowia – jednostki, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego), kompleksową pomocą psychologiczną, terapeutyczną, socjalną,
medyczną i prawną. Wielofunkcyjna jednostka pozwoli na podniesienie efektywności
systemu organizacyjnego pomocy społecznej wraz z zapewnieniem jego kompatybilności z
innymi systemami wsparcia.
Proponowany w projekcie uchwały termin połączenia jednostek: 1 stycznia 2020 roku
wynika z umożliwienia jednostkom SOIK i MOPS realizację budżetu za 2019 rok jako
odrębnych jednostek organizacyjnych, a także koniecznością podjęcia stosownych działań
określonych w art. 231Kodeksu Pracy tj. „W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na
innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach
pracy…”.

