
  

 

                  

                                                                                  Załącznik do Uchwały Nr XXXI/225/2005 

Rady Miejskiej w Karczewie 

                                                                                  z dnia 30 sierpnia 2005 roku 

 

 

 

 

S t a t u t 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej 

w Karczewie 
 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

 

§ 1 

 

1.Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie zwany dalej 

 M-GOSŚ jest budżetową jednostką  organizacyjną Gminy utworzoną celem realizacji zadań 

zleconych i własnych. 

2.Ośrodek działa w oparciu o przepisy: 

    1/ ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U.z 2004 Nr 64 poz. 593 ze    

        zm./   

    2/ ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz. U. Nr 111 z  

        1994r. poz.535/. 

    3/ umowy zawartej w dniu 30.11.1995 roku pomiędzy Wojewódzkim Zespołem Pomocy  

        Społecznej w Warszawie a Gminą Karczew w sprawie zorganizowania i prowadzenia  

        Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie . 

    4/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,  

        poz. 1591 ze zm. ),  

    5/ ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.  

        148 ze zm.).        

    6/ ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  

        26.X.1982r. (Dz. U z 2002r. Nr 147, poz.1231 ze zm.) 

    7/ uchwały Rady Miejskiej 

    8/ niniejszego Statutu. 

       

 

 

§ 2 

 

1. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Karczew. 

2. Siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej jest lokal 

 przy ul Berlinga 1w Karczewie. 
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§ 3 

 

Bieżący nadzór nad działalnością M-GOSŚ sprawuje Burmistrz Karczewa oraz Mazowiecki 

Urząd  Wojewódzki  Wydział Polityki Społecznej w Warszawie. 

 

 

Rozdział II 

Zakres działalności 

 

§ 4 

 

  W ramach M-GOSŚ działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla 25 osób zaburzonych  

psychicznie, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych  oraz pomoc prawna dla rodzin 

dotkniętych przemocą. 

1. M-GOSŚ realizuje zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej polegające w 

szczególności na ; 

a/ działaniach  zapewniających wsparcie i integrację społeczną osobom z zaburzeniami 

psychicznymi, 

b/ podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w 

środowisku u osób chorych psychicznie. 

c/ zmniejszenie liczby ponownych hospitalizacji. 

d/ zmniejszenie wydatków przez pomoc społeczną. 

2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych, oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.  

a/ zapewnia pomoc terapeutyczną, psychologiczną i rehabilitacyjną dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i ich rodzin . 

b/ motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, pomoc w utrzymaniu trzeźwości. 

c/ udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie . 

d/ zapobieganie negatywnym skutkom, które wywołuje choroba alkoholowa oraz przemoc 

w rodzinie. 

e/ zmniejszenie wydatków przez pomoc społeczną. 

 

§ 5 

 

Zadania Ośrodek realizuje we współpracy z działającymi na terenie Gminy instytucjami 

organizacjami społecznymi, współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy 

społecznej i innymi instytucjami spoza terenu gminy. 
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Rozdział III 

Organizacja, zarządzanie i finanse 

 

 

§ 6 

 

1.   Ośrodkiem, kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.  

2. Kierownik składa Radzie Miejskiej w Karczewie coroczne sprawozdanie z 

działalności Ośrodka. 

3. Szczegółowa struktura organizacyjna M-GOSŚ zawarta jest w „Regulaminie 

Organizacyjnym”. 

 

§ 7 

 

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w   

    samorządowych jednostkach budżetowych. 

      2. Działalność M-GOSŚ jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu  

     Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację  

     rządową. 

 

§ 8 

 

Podstawą gospodarki finansowej M-GOSŚ jest roczny plan finansowy uchwalony przez 

Radę Miejską w Karczewie.  

 

                                  
 

     

 

 


