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z dnia  16 marca 2012 r.
zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1362 z późn. zm.), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),  art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XIX/194/08  Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 marca 2008 roku 
w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz. Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 98, poz. 3498), zmienionej uchwałą nr XXVI/268/08 z dnia 26 listopada 2008 
roku (Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 219, poz. 9436), wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 
887 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. 
zm.), 

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, 
poz. 7 z późn. zm.), 

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 
z późn. zm.), 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. 
zm.), 

8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

9) ustawy z dnia 8 marca ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, 
poz. 1458 z późn. zm.), 

10) niniejszego statutu”.

2. po § 5 dodaje się § 5 a i § 5 b w brzmieniu: 

„§5a. Ośrodek wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych 
w formie działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji”.

„§5b.  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane w szczególności poprzez: 

a) prowadzenie poradnictwa i interwencji, działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych 
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 
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b) zapewnienie osobom dotkniętych przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia”.

3. w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Ośrodek prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

4. w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Burmistrz może udzielić Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 
w indywidualnych sprawach w szczególności z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego, należących do właściwości gminy”.

5. w § 12 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6. asystenci rodziny”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

Kolejna zmiana statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie związana jest 
z koniecznością uwzględnienia nowych zadań jednostki, wynikających w szczególności z dwóch aktów 
prawnych: ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie oraz ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2011 roku rozpoczął swoją działalność 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ośrodek zajmuje się jego obsługą 
organizacyjno-techniczną. Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie druga z wymienionych wyżej ustaw, 
wprowadzając szereg nowych zadań mających na celu wspieranie rodziny przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Pomoc w opiece i wychowaniu ma być prowadzona 
przez nową kategorię osób związanych z ośrodkiem pomocy społecznej – asystentów rodziny. 

Niniejsza zmiana statutu ma na celu również dokonanie aktualizacji wyszczególnionych w niej przepisów 
prawnych, stanowiących podstawę działania jednostki organizacyjnej. 
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