
Uchwała Nr IX/45/2007
Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 24 maja 2007 roku

w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka   Pomocy  
                    Społecznej w Karczewie

Na podstawie 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.), oraz 
art. 110 ust.1 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 
64, poz. 593 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala  się  statut  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 
Karczewie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Karczewie.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXII/103/91 z dnia 20 grudnia  1991 roku w sprawie 
przyjęcia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  Przewodnicząca 
     Rady Miejskiej w Karczewie

mgr Danuta Żelazko



Załącznik

                                                                                                      do Uchwały Nr IX/45/2007
Rady Miejskiej w Karczewie

                                                                                                   z dnia 24 maja 2007 roku

STATUT  MIEJSKO  GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W   KARCZEWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie, zwany dalej „Ośrodkiem”, 
działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, 

poz. 1591 ze. zm.),
2) uchwały Nr XI/86/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Karczew z dnia 26 kwietnia 
      1990 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Ośrodka Pomocy Społecznej,
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 

poz. 2104  ze zm.),
4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 

ze zm.),
5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)
6) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

1998 r., Nr 137, poz. 887 ze zm.),
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135),
8) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, 

poz. 2255 ze zm.),
9) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 ze zm.),
10) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.),
11) ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 

poz. 198 ze zm.),
12) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, 

poz. 734 ze zm.),
13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 180, poz. 1493),
14) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.),



15) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

16) przepisów wykonawczych do w/w ustaw i niniejszego statutu.

§ 2

1. Ośrodek jest  budżetową jednostką organizacyjną Gminy Karczew działającą na rzecz 
mieszkańców miasta i gminy.

2. Ośrodek ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 
28

Rozdział II
Zakres działania Ośrodka

§ 3

1. Celem  działania  Ośrodka  jest  rozpoznawanie  i  zaspakajanie  niezbędnych  potrzeb 
życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności 
życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 
człowieka. 

2. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się 
osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu 
nowych  problemów społecznych rodzących  zapotrzebowanie  na  świadczenia  pomocy 
społecznej.

§ 4

Ośrodek realizuje zadania własne gminy Karczew, określone w ustawie o pomocy społecznej 
i innych ustawach, obejmujące w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
2) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
4) przyznawanie pomocy w naturze, 
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,
6) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym 

bezdomnym,
7) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 
8) udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym 

i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie 
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

9) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego,

10) sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
11) pracę socjalną,
12) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 
niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,



13) zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego lub 
mieszkaniach chronionych,

14) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych
15) realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych
16) realizacja prac społecznie użytecznych
17) diagnozę problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz 

sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych,
18) sporządzanie sprawozdawczości.

§ 5

Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:
1) udziela  mieszkańcom  dzielnicy  informacji  o  przysługujących  im  uprawnieniach 

z zakresu pomocy społecznej,
2) udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady 

karne,  niektóre  rodzaje  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  resocjalizacyjnych, 
zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,

§ 6

Ośrodek  realizuje  zadania  zlecone  określone  w  ustawie  o  pomocy  społecznej  i  innych 
ustawach  oraz  zadania  wynikające  z  porozumień  zawartych  z  Wojewodą  Mazowieckim, 
innymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego  i  administracją  rządową,  obejmujące  w 
szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych,
4) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, o których mówią szczegółowe 

przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych,
5) opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określonych  w  przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
6) przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  celowych  na  pokrycie  wydatków  związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną,
7) organizowanie  i  świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  w  miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
8) przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych
9) zadania  wynikające  z  rządowych  programów  pomocy  społecznej,  mających  na  celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 
wsparcia.

§ 7

1. Ośrodek  realizuje  wykonanie  Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii

2. Do zadań i kompetencji Ośrodka w tym zakresie należy w szczególności:
1) wykonywanie funkcji dysponenta części środków budżetowych w rozdz. 85154 
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków z Gminnego Funduszu Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi i Narkomanii dla osób i rodzin osób uzależnionych



3) realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych,
4) organizacja profilaktycznej działalności informacyjnej
5) organizacja  szkoleń  dla  przedstawicieli  grup  zawodowych  mających  kontakt  z 

problemami uzależnień,
6) dofinansowanie terapeutycznych obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych 

chorobą alkoholową,
7) zakup środków farmakologicznych związanych z uzależnieniami,
8) współpraca  przy  opracowywaniu  standardów  w  zakresie  profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych,
9) współpraca przy opracowywaniu lokalnego programu profilaktyki uzależnień.

§ 8

1. Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz 
ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych.

2. Ośrodek uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej.

§ 9

W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, 
stowarzyszeniami,  fundacjami,  związkami  wyznaniowymi  oraz  innymi  podmiotami 
działającymi w obszarze polityki społecznej. 

§ 10

W granicach środków określonych w planie finansowym Ośrodka realizacja niektórych zadań 
Ośrodka może być zlecana innym podmiotom. 

Rozdział III
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 11

Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 

§ 12

1. Ośrodek  prowadzi  gospodarkę  finansową  według  zasad  określonych  dla  jednostek 
budżetowych.

2. Podstawą  gospodarki  finansowej  Ośrodka  jest  roczny  plan  finansowy  obejmujący 
dochody i wydatki.

Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§ 13

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik.
2. Kierownik  odpowiada  za  prawidłowe  funkcjonowanie  Ośrodka  i  reprezentuje  go  na 

zewnątrz.



§ 14

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez 
Kierownika.

§ 15

1. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Karczewa.
2. Kierownik  Ośrodka  jest  pracodawcą  w  rozumieniu  Kodeksu  Pracy  w  stosunku  do 

zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

§ 16

Na podstawie udzielonych przez Burmistrza Karczewa upoważnień decyzje administracyjne 
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki 
alimentacyjnej  i  dodatków  mieszkaniowych   realizowanych  przez  Ośrodek  wydaje 
Kierownik.

§ 17

Kierownik  Ośrodka  przedkłada  Radzie  Miejskiej  w  Karczewie  coroczne  sprawozdanie 
z działalności kierowanego przez siebie Ośrodka.

§ 18

1. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Karczewa
2. Wojewoda  Mazowiecki  sprawuje  nadzór  nad działalnością  Ośrodka  w zakresie  zadań 

zleconych.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 19

1) Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
2) Traci moc uchwała Nr XXII/103/91 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 

1991 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Karczewie
         mgr Danuta Żelazko
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