UCHWAŁA NR XXXV/267/13
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie,
stanowiącego załącznik 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.Urz.Woj.
Mazowieckiego Nr 98, poz. 3498), uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr XXVI/268/08 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 listopada 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 219, poz. 9436),
uchwałą Nr XX/156/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012 roku zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz.Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2012 r. poz. 3341).
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszczonowie, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Mszczonowie, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.mszczonow.pl.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski
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Załączniki Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/267/13
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 29 maja 2013r.

Obwieszczenie Rady Miejskiej
w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie, stanowiącego załącznik 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.Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 98, poz. 3498), uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą
nr XXVI/268/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 listopada 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie
ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 219,
poz. 9436), uchwałą Nr XX/156/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012 roku zmieniającą
uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz.Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2012 r. poz. 3341) - zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski
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Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 29 maja 2013r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
Uchwała nr XIX/194/08
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
§1
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 póź. zm.), art. 110 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.) oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm.) uchwala się co następuje:
§2
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mszczonowie nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Traci moc uchwała nr 161/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie
ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszczonowa.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/194/08
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia18 marca 2008 r.
STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MSZCZONOWIE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 11)
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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) niniejszego statutu.
§2
Ilekroć jest mowa o:
1. Ośrodku – rozumie się przez to Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie,
2. Kierowniku Ośrodka - rozumie się przez to Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie,
3. Gminie - rozumie się przez to Gminę Mszczonów,
4. Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta Mszczonowa,
5. Radzie - rozumie się przez to Radę Miejską w Mszczonowie.
§3
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Mszczonów.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Mszczonów.
3. Ośrodek ma siedzibę w Mszczonowie, ulica Grójecka 45.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA OŚRODKA
§4
1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
wymagających pomocy, organizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie
działalności innych sił społecznych, działających w sferze pomocy społecznej w celu doprowadzenia do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.
2. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie
pomocy.
§5
Ośrodek z zakresie świadczonej pomocy współpracuje z organizacjami pozarządowymi.
§ 5 a2)
Ośrodek wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
w formie działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.
§ 5 b3)
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,
b) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
§6
Ośrodek realizując zadania pomocy społecznej, może przyjmować darowizny w postaci rzeczowej
i finansowej i przekazywać je osobom potrzebującym.
§7
Ośrodek określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania
i wypłacania tych świadczeń w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
§8
Do zakresu działania Ośrodka należy:
1) prowadzenie postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie
tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna,
2)4) prowadzenie
alimentacyjnego,

postępowania

w sprawach

przyznawania

i wypłacania

świadczeń

z funduszu

3)5) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
§9
1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom
i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów
życiowych, bez względu na posiadany dochód.
2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu
prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez diagnozowania, profilaktyki i terapii.
4. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy
wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także
terapię rodzinną.
§ 10
1. Ośrodek koordynuje realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
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2. Ośrodek prowadzi nadzór administracyjno – biurowy nad pracami Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
3.6) Ośrodek prowadzi obsługę organizacyjno – techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM
§ 11
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego
odpowiedzialny.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz.
3.7) 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.
4. W razie niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Kierownika Ośrodka, na jego wniosek
obowiązek jego pełni pracownik upoważniony przez Burmistrza. W wykonaniu zadań Ośrodek współpracuje
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, a także organami samorządu, placówkami ochrony
zdrowia, innymi instytucjami w zależności od potrzeb podopiecznych.
§ 12
W skład Ośrodka wchodzą:
1. pracownicy socjalni,
2. pracownicy świadczeń rodzinnych,
3. pracownicy usług opiekuńczych,
4. pracownicy administracji i obsługi (stanowisko do spraw obsługi administracyjnej, konsultanci,
sprzątaczka),
5. pracownicy księgowości,
6.8) asystenci rodziny.
§ 13
1. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Kierownik Ośrodka i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje niezbędne
do zajmowanych stanowisk, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 14
Wynagrodzenie pracowników Ośrodka ustala się na podstawie regulaminu wynagradzania ustalanego
w oparciu o aktualne przepisy w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
§ 15
Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 16
Majątek Ośrodka jest własnością Gminy.
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§ 17
1. Burmistrz zapewnia Ośrodkowi niezbędne środki finansowe do prowadzenia działalności, budynek,
urządzenia, sprzęt, wyposażenie pomieszczeń.
2. Wyposażenie pomieszczeń nie stanowiące środków trwałych, wyposażenie pracowników w materiały
biurowe, środki czystości i inne Ośrodek zakupuje ze środków obrotowych do wysokości kwot ujętych w planie
finansowym jednostki w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów
z poczynionych nakładów.
§ 18
Formą organizacyjno – prawną funkcjonowania Ośrodka jest jednostka budżetowa.
§ 19
1. Gmina zapewnia środki na pomoc społeczną i organizację Ośrodka w zakresie zadań własnych.
2. Koszty zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek pokrywane
są z budżetu państwa.
3. Ośrodek może być także finansowany z funduszu lokalnego gromadzonego od osób fizycznych, osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – poprzez rachunek
dochodów własnych.
§ 20
1. Obsługa finansowo – księgowa Ośrodka prowadzona jest przez Głównego Księgowego Ośrodka,
kierującego działem Księgowości.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzany przez Kierownika Ośrodka na
podstawie budżetu Gminy.
3. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady
lub zarządzeń Burmistrza.
§ 21
1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych
z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu np. zaliczka alimentacyjna od dłużnika.
2. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na wydatki budżetowe na
zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
1) w

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XX/156/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz.Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2012 r. poz. 3341)
2) dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1,
3) dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1,
4) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały nr XXVI/268/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 listopada
2008 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowi
(Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 219, poz. 9436),
5) dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku nr 4,
6) dodany przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1,
7) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1,
8) dodany przez § 1 pkt 5 uchwały , o której mowa w odnośniku 1.
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