
 

 

UCHWAŁA Nr XXII/231/2012 

RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE 

z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 110 

ustawy o pomocy społecznej (Dz.U z 2009r. Nr 175, poz. 1362 tekst jednolity ze zm.) - Rada Miejska  

w Skaryszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie w brzmieniu 

zgodnym z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skaryszewie. 

§ 3. Traci moc uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Skaryszewie Nr XV/84/2008 z dnia 26 marca 2008r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Urszula Gowin 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r.

Poz. 9878



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXII/231/2012 

Rady Miejskiej w Skaryszewie 

z dnia 30 listopada 2012r. 

 

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie 

 

§ 1. 

Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie, zwany dalej statutem określa: 

I. Postanowienia ogólne 

II. Cele i zadania Ośrodka 

III. Organizację i zarządzanie 

IV. Postanowienia końcowe 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 2. 

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie, zwany dalej Ośrodkiem, utworzony został na 

podstawie Uchwały Nr XII/39/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 24 kwietnia 

1990r. w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie oraz 

Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 14 maja 1990r. w sprawie 

utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie. 

2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

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

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

zm.). 

3) ustawy z dnia7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, 

poz. 7 ze zm.). 

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

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z ze zm.). 

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458  

ze zm.). 

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

1493 ze zm.). 

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

887 ze zm.). 

9) innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących działania ośrodków pomocy społecznej. 

10) niniejszego Statutu. 

§ 3. 

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Skaryszew prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 

2. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew. 

3. Gmina Skaryszew zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych, zabezpiecza warunki ich 

realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki finansowe na utrzymanie i wynagrodzenia pracowników. 

4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje właściwy miejscowo 

Wojewoda. 

5. Wojewoda zapewnia za pośrednictwem budżetu Gminy środki finansowe na realizację zadań zleconych oraz 

dofinansowuje zadania własne Gminy. 
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§ 4. 

Siedziba Ośrodka mieści się w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6. 

§ 5. 

Obszar działania Ośrodka obejmuje teren miasta i gminy Skaryszew. 

Rozdział 2 

Cele i zadania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

§ 6. 

Celem działalności Ośrodka jest: 

1. Doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnia osób i rodzin oraz ich integracji  

ze środowiskiem; 

2. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich 

sytuacji. 

§ 7. 

1. Ośrodek realizuje zadania wynikające z obowiązujących ustaw a w szczególności z: 

a) ustawy o pomocy społecznej, 

b) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

c) ustawy o świadczeniach rodzinnych 

d) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

e) ustawy o dodatkach mieszkaniowych 

f) ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

g) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

h) ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 

i) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

2. Ośrodek współpracuje i współdziała z organizacjami pozarządowymi i społecznymi, Kościołem Katolickim 

i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa  

w zakresie pomocy społecznej. 

§ 8. 

Ośrodek może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie 

§ 9. 

1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Dyrektor Ośrodka. 

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz będący jednocześnie jego przełożonym służbowym. 

3. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i wykonuje czynności z zakresu prawa 

pracy wobec zatrudnionych w Ośrodku pracowników. 

4. Dyrektor realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie i działa w granicach upoważnień do 

zawierania umów, porozumień oraz wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Skaryszew lub Radę Miejską w Skaryszewie. 

5. Dyrektor na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew lub Radę 

Miejską w Skaryszewie może występować o przyznanie środków zewnętrznych. 
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6. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew może udzielić innej osobie 

upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych 

gminie. 

7. Dyrektor składa roczne sprawozdanie Radzie Miejskiej w Skaryszewie z działalności Ośrodka, przedstawia 

potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz analizę zasobów pomocy społecznej. 

§ 10. 

Dyrektor Ośrodka na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Burmistrza, dokonuje czynności prawnych 

dotyczących bieżącego funkcjonowania i wykonywania zadań statutowych oraz jednoosobowo składa 

oświadczenie woli w imieniu Gminy Skaryszew w sprawach majątkowych związanych z działalnością Ośrodka 

o wartości praw i obowiązków nieprzekraczających kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie 

finansowym Ośrodka na dany rok budżetowy. 

§ 11. 

1. Dyrektor ustala strukturę organizacyjną Ośrodka oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych 

w Regulaminie Organizacyjnym. 

2. Regulamin organizacyjny jest wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka. 

§ 12. 

1. W czasie nieobecności Dyrektora Ośrodka jego obowiązki przejmuje Zastępca Dyrektora lub inna przez 

niego upoważniona osoba. 

2. Dyrektor Ośrodka udziela w formie pisemnej pełnomocnictwa i upoważnienia Zastępcy lub innym 

pracownikom Ośrodka do załatwiania indywidualnych spraw wykonywanych w celu prawidłowego 

funkcjonowania Ośrodka. 

Rozdział 4. 

Gospodarka majątkowa i finansowa 

§ 13. 

Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie. 

§ 14. 

Dyrektor Ośrodka przy pomocy pracowników Ośrodka podejmuje ogół działań, przez które uzyskuje ocenę 

funkcjonowania Ośrodka w zakresie gospodarki finansowej pod względem gospodarności, legalności, 

celowości, rzetelności, przejrzystości, jawności. 

§ 15. 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych. 

2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym. 

3. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek 

budżetu Gminy. 

4. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i na ich podstawie sporządza 

sprawozdawczość finansową. 

5. Dyrektor Ośrodka w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych zaciąga zobowiązania pieniężne do 

wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym Ośrodka. 

6. Zaciąganie zobowiązań przez Dyrektora Ośrodka wymaga kontrasygnaty Głównego księgowego Ośrodka. 

§ 16. 

Ośrodek jest upoważniony do przyjmowania darowizn w formie rzeczowej przeznaczonych na działalność 

statutową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 17. 

Za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka odpowiada Dyrektor i Główny księgowy Ośrodka. 
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Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 18. 

1. Statut Ośrodka jest nadawany przez Radę Miejską w Skaryszewie. 

2. Zmiany do Statutu wymagają formy przewidzianej dla jego nadania. 
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