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ZARZĄDZENIE NR 2957/2023 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 25 stycznia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Katowicach

Na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2022 r. poz. 1526 tj.).

Zarządza się, co następuje:
§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 2445/2022 z późn. zm. Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 

2022 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach, wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale II, § 7 ust. 1, pkt 8) otrzymuje brzmienie:
„8) Dział ds. Mieszkań Chronionych DMC”;

2) w Rozdziale II, § 7 ust. 2, pkt 9) dodaje się literę h) w brzmieniu:

„h) realizacji zadań wynikających z ustawy o szczególej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 
w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu”;

3) w Rozdziale II, § 7 ust. 2, pkt 12) litera a) otrzymuje brzmienie:

„a) poradnictwa i udzielania informacji klientom w zakresie dostępu do uprawnień i świadczeń pomocy 
społecznej, świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych, dodatków 
energetycznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, udzielania 
informacji w zakresie świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem”, dodatków osłonowych, uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw 
domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatków elektrycznych, uprawnień 
wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, ustawy 
o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku 
gazu”;

4) w Rozdziale II, § 7 ust. 2, pkt 12) litera b) otrzymuje brzmienie:
„b) przyjmowania wniosków o zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne 

zasiłki opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, dodatki 
mieszkaniowe i dodatki energetyczne, fundusz alimentacyjny, jednorazowe świadczenie pieniężne 
wynikające z ustawy o wpieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, dodatki osłonowe, świadczenia 
pieniężne wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, 
przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy, przyjmowanie wniosków o dodatek dla 
gospodarstw z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, przyjmowanie wniosków o dodatek 
elektryczny, przyjmowanie wniosków o refundację podatku VAT”;

5) w Rozdziale II, § 7 ust. 2, pkt 17) dodaje się literę e) w brzmieniu:

„e) udzielanie wsparcia psychologicznego osobom bezdomnym w rozwiązywaniu problemów związanych 
z używaniem środków psychoaktywnych.”;

6) w Rozdziale II, § 7 ust. 2, pkt 36) otrzymuje brzmienie:
„36) Dział ds. Mieszkań Chronionych:

zapewnienia funkcjonowania mieszkań chronionych 

a) wspieranych, które prowadzone są dla:
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- osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi lub 
osoby z zaburzeniami psychicznymi,

- osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.

b) treningowego, które prowadzone jest dla osób z niepełnosprawnościami.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi Miasta Katowice nadzorującemu 
sprawy z zakresu pomocy społecznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2023 roku.
Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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