
 

 

 

UCHWAŁA  Nr XXXVIII/338/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 30 maja 2017 r . 
 

w sprawie zmiany 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 2016 r., poz. 446 z późn.zm.
1
), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy  z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2016 r., poz. 930 z późn.zm.
2
)  uchwala się, co 

następuje: 

 

 § 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie, 

stanowiącym załącznik do Uchwały nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 

lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się § 10 a o brzmieniu: 

„ Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z 

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 

195 z późn. zm.), do których w szczególności należy: 

1.  przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących przyznawania świadczeń 

wychowawczych; 

2. prowadzenie ewidencji księgowo-merytorycznej; 

3. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji z zakresu ustawy o świadczeniach 

wychowawczych  w oparciu o pełnomocnictwo udzielone zgodnie z art. 10 ust. 2 tej 

ustawy; 

4. przygotowywanie list wypłat świadczeniobiorców i wypłacanie świadczeń; 

5. opracowywanie planów potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z 

ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

6. opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z realizacji zadań określonych ustawą o 

świadczeniach rodzinnych; 

7. przeprowadzanie przez pracowników socjalnych Ośrodka wywiadów środowiskowych 

stwierdzających wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem; 

8. współpraca z instytucjami w zakresie świadczeń wychowawczych.” 

2) dodaje się § 10 b o brzmieniu: 

„Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z 

ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 

2016, poz. 1860), do których w szczególności należy: 

1. przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących przyznawania jednorazowego 

świadczenia pieniężnego oraz  wydawanie decyzji o przyznawaniu świadczeń w 

                                                 
1
. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948, Dz.U. 

z 2017 r., poz. 730. 
2
. Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 753, 1310, 1359, 1583,1948  i 

2174. 



oparciu o pełnomocnictwo udzielone zgodnie z art. 10 ust. 13 tej ustawy w związku z 

art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

2016, poz. 1518 z późn. zm.); 

2. opracowywanie planów potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z 

ustawy; 

3. prowadzenie ewidencji księgowo-merytorycznej; 

4. przygotowywanie list wypłat i wypłacanie świadczeń; 

5. opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z realizacji zadań określonych ustawą: 

6. wsparcie asystenta rodziny; 

7. poradnictwo w zakresie: przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu 

dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, dostępu do rehabilitacji 

społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.” 

3) dodaje się § 10 c o brzmieniu: 

„Ośrodek wykonuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2016, poz. 785 z późn. zm.) w zakresie wynikającym z 

pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 9 ust. 5 tej ustawy, a mianowicie: 

1. rozliczania kosztów realizacji ustawy przez gminę; 

2. prowadzenia ewidencji księgowo-merytorycznej; 

3. opracowywania i przedkładania sprawozdań z realizacji zadań określonych ustawą. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Dokonanie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie, 

przyjętego Uchwałą Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 r. 

konieczne jest w celu dostosowania brzmienia Statutu do faktycznie realizowanych nowych 

zadań, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

 

 

  Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 


