
UCHWALA Nr 197/XXII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 wrzesnia 2012 r

wsprawie uchwalenia Statutu Osrodka Pomocy Spolecznej wChorzelach

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15. art. 40 ust. 2pkt 2ustawy zdnia 8marca 1990 r o
samorzqdzte gmmnym (t.j. z2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zpozn zm )Z1Tl ?°
art. 12 ust. 2ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 , ofinansach publieznyeh (Tj) Dt'u N,57
poZj 1240 zpozn. zm.) wzwi^zku zart. 110 ustawy zdnia 12 marca 2004 r opomoey

s&stsrDz-uNr ,75'poz-i362 zp6in-zm) Rada Miejska wcho=

Uchwala si? Statut Osrodka Pomocy Spolecznej wChorzelach wbrzmieniu okreslonvm wzal^czniku do mmejszej uchwaly. oKresionym w

§2

Wykonanie Uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta iGminy Chorzele.

§3

Traci moc uchwala Nrl65/XXIV/09 Rady Miejskiej wChorzelach zdnia 20 lutego 2009 r w
sprawte przyjec.a Statutu Osrodka Pomocy Spolecznej wChorzelach.

§4

!S^££^I4dni od dnia og,oszenia wDzienniku Urz?dowym



Zakjcznik do Uchwaly Rady Miejskiej
w Chorzelach Nr 197/XXII/12
z dnia 27 wrzesnia 2012 r

STATUT

OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ wCHORZELACH

Statut Osrodka Pomocy Spolecznej wChorzelach zawiera:

Rozdzial I

Postanowienia ogolne

§1.

C YM« pTm SP,°teCZT]' ZWany da'ej °*rodkiem< utworzony zostal na podstawie uchwaly Nr
£2E P y T 7eJ M'af,' Gminy Ch°rZele Zdnia 26 luteg°1990r. wsprawie utworzeniaOsrodka Pomocy Spolecznej w Chorzelach.

§2

slSZL^r^^ "»"••*"•** ""**» Statutem, maj, zastosowanie w
1) Ustawy zdnia 12 marca 2004 r. opomocy spolecznej ;
2) Ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorzadzie gminnym ;
3) Ustawy zdnia 21 listopada 2008 r. opracownikach samorzadowyclr
4) Ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych ;
5) Ustawy zdnia 29 wrzesnia 1994 r. orachunkowosci;
6) Ustawy zdnia 19 sierpnia 1994 r. oochronie zdrowia psychicznego •
7) Ustawy zdnia 13 czerwca 2003r. ozatrudnieniu socjalnym •
8) Ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. odzialalnosci pozytku publicznego iowolontariacie ;
9) Ustawy zdnia 29 hpca 2005 r. oprzeciwdzialaniu przemocy wrodzinie •
10) Ustawy zdnia 28 listopada 2003 r. oswiadczeniach rodzinnych •
11) Ustawy zdnia 7wrzesnia 2007 r. opomocy osobom uprawnionym do alimentow •
12) Ustawy zdnia 21 czerwca 2001 r. ododatkach mieszkaniowych •
ilkznS;^^ 2? Si6rPnia 20°4 °^Wiadczeniach °Pieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow
22Si^a"! §rUdnia 20°5 °̂UStan°WieniU Pr0gmmU Wid0]etnieg0 "Pomoc P^st- w
15) Ustawy zdnia 9czerwca 2011 r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zast?pczej;
6 Ustawy zdnia 20 kwietnia 2004 r. opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy;

17) Nimejszego Statutu; J F y'
18) Inne wlasciwe akty prawne.

§3

Osrodek jest samodzielmijednostk^organizacyjnai nie posiadaj^c^ osobowosci prawnei dziala iako
wyodrebmonajednostka budzetowa Gminy Chorzele. J

§4



1. Siedziba Osrodka jest Miasto Chorzele.
2. Osrodek uzywa podfuznej pieczeci z napisem :

Osrodek Pomocy Spolecznej
06-330 Chorzele, ul. Komosiiiskiego 1B
tel./fax ( 029) 751 54 71
NIP 761-12-28-575, Reg. 550392190

3. Osrodek realizuje zadania wynikaja.ce zustawy opomocy spolecznej, ustawy oswiadczeniach
rodzinnych ustawy opomocy osobom uprawnionym do alimentow idodatkach mieszkaniowych na
podstawie udzielonych upowaznieh.

§5

Terenem dzialania Osrodka jest Gmina wChorzelach - zwana dalej Gmina,

§6

ChSrm ZaTZ4dmkcym '' nad2°'-ujacym dzialalnosc Osrodka jest Burmistrz Miasta iGminy
2. Gmina zapewnia srodki finansowe na realizacje zadah wlasnych, zabezpiecza warunki ich
praSowniko'w2 lnfrastruktur? oraz ^odki finansowe na jej utrzymanie iwynagrodzenia dla

§7

1 Nadzor merytoryczny nad dzialalnoscia Osrodka w zakresie zadari zleconych z zakresu
administracji rzadowej sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
2 Wojewoda zapewnia za posrednictwem budzetu Gminy srodki finansowe na realizacje zadah
zleconych oraz dotinansowuje zadania wlasne Gminy.
3. Merytoryczny nadzor nad realizacja. zadah wlasnych gminy sprawuje Burmistrz Miasta iGminy
Chorzele zwany dalej „Burmistrzem" oraz Rada Miejska.

Rozdzial II

Misja, cele i dzialania Osrodka

§8

Misja. Osrodka jest udzielanie roznorodnych form wparcia osobom i rodzinom maj^cym trudna
sytuacje mater.aln^ , zyciowa przy wykorzystaniu i rozwoju zasobow wlasnych Osrodka iklienta
nonZr^PtPra,Cy Wlafzsa7rz^wych i^odowiska lokalnego. Misja Osrodka realizowana bcdzie
poprzezokreslone cele 1zadania Osrodka.



§9

Celem Osrodka jestmijdzy innvmi:
1) Umozliwienie osobom i rodzinom przezwyciezanie trudnych sytuacji zyciowych ktorych nie sa
w tame pokonac wykorzystuj,c wlasne uprawnienia, zasoby i mozliwosci oraz za7pokoLn e
mezbednych potrzeb zyciowych osob i rodzin pozwalaj,cych na bytowanie im wTnE
SSSSSSS^^^ ' t3k" d0Pr°WadZanie ICh d° ^ -^Si
%Z%^^^^^^> b*ych zad——-**
3) Ustalame uprawnieh do otrzymywania swiadczeh rodzinnych oraz przyznawanie wyplacanie
wstrzymywanielubzawieszaniewyplatytychswiadczeh- awame, wyptacanie,
4) Dostarczanie srodkow utrzymania osobom, ktore nie sa. wstanie samodzielnie zaspokoic swoich
potrzeb, aw szczego.nosci dzieciom inie otrzymuj, naleznego im wsparcia od oZS5do
kregu zobow^zanych wobec nich do alimentacji oraz prowadzenie dzialah zmierzaiaTych dozwiekszenia odpowiedzialnosci osob zobowiazanych do alimentacji- z™erzaJ£lcych do
«!^*£ZJSS^rodziny przezywaj*ce trudno*dw "»*••*" «-*
6) Tworzenie systemu pieczy zast?pczej wcelu zapewnienia czasowej opieki i wychowania
d eciom wprzypadkach memoznosci sprawowania opieki iwychowania przez'rodzi o7
7) Ustalame prawa do swiadczeh opieki zdrowotnej swiadczeniobiorcow innych niz ubezpieczenipefniaja.cych krytenum dochodowe okreslone wustawie opomocy spolecznej UbezPleczeni
8) Ustalame prawa do dodatkow mieszkaniowych, przyznawanie iwyplacanie oraz wstrzymvwanie
izawieszame wyplaty dodatkow mieszkaniowych- wstrzymywame
!m p"a,liz0Wanie '' <\cena zJaYisk rodza^ch zapolrzebowanie na swiadczenia pomocy spolecznej0) Reahzowame zadah wymkaj^cych zrozeznanych potrzeb spolecznych- sP0«cznej.
PotobZW,Jame "0WyCh f°rm P°m0Cy SP°leCZneJ ' sam°P°mocy wramach zidentyfikowanych
12) Ocena zasobow pomocy spolecznej;
13) Prowadzenie irozwoj niezbednej infrastruktury socjalnej;
14) Prowadzenie szeroko pojetej pracy socjalnej. '

§10

Zadaniami Osrodka s^ mi^dzy innymi •

?^nz^:^^!^™administracji•** —***
foScTe^cn %&£.***** r°dZinnyCh "a P°dS,aWie T Zd"ia 28 "-Paaa 2003
3) Prowadzenie postepowah wobec osob upowaznionych do alimentow na podstawie tvtulu
wykonawczego w przypadku bezskutecznosci egzekucji, ustalanie prawa przyznawanfe i
wyplacanie swiadczeh pienieznych wprzypadku bezskutecznosci egzekucj aTmXw oraz
WS^r^J°^^6W-alini^W'nyCh WZakresie ob^m -r^z dn^wrzesnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow

i ^T™ dfCyZJi a,dmin^StraCyjnyCh P°twierdzaja.cych prawo do swiadczeh opieki zdrowotnej
"SKS^chdn'a 2? S,erP"ia 2°04r- °***»*«* ** ^rowotneJfinansoryTn
rl^^S^S •»**»* Z— Zd"ia »™ 201 Ir. owspieraniu
^^Jo^^J^Z^^^ "*«* , ustaw, zdnia 2,



7) Zapewnienie obslugi organizacyjno - technicznej Miejsko -Gminnego Zesnolu
Interdyscyphnarnego ds. Przemocy wRodzinie wynikajiych zusta^z 29 Hpca 2005r o
przeciwdzialamuprzemocywrodzinie; y P n°
8) Przeprowadzanie wywiadow srodowiskowych na potrzeby wlasne Osrodka ijednostekorgamzacypych pomocy spolecznej zterenu innej gminy z/odnie zobowi.zuj£5"Spisami
9) Zawieranie kontraktow socjalnych zbeneficjentami pomocy spolecznej-
0 Prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej-

pozbait^ "' ZaPeWniMie P0S"kU MaZ nieZMneg° Ubra"ia «*^2"

Rozdzial HI

Organizacja i zarzqdzanie Osrodkiem

§12

Osrodkiem kieruje, reprezen.uje go na zewnatrz iodpowiada za jego dzialalnosc Dyrektor Osrodka.
§13

Dyrektora Osrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz.

§14

9 Burmistrz jest przelozonym sluzbowym Dyrektora Osrodka.

§15

Dyrektor Osrodka wykonuje swoje obowi^zki przy pomocy pracownikow Osrodka.

§16

Dyrektor Osrodka jest przelozonym wszystkich pracownikow Osrodka.

§17

Dyrektor Osrodka wykonuje czynnosci wsprawach zakresu prawa pracy awszczeaolnosci
zatrudnia, awansuje, nagradza, karze izwalnia pracownikow Osrodka. szczeg°,noscl

§18

Zakres uprawnieh, obowiazkow iodpowiedzialnosci ustala Dyrektor Osrodka.



§19

Dyrektor Osrodka przeprowadza okresowa. ocene pracownikow Osrodka zatrudnionych na
sanowiskach urzedmczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzedniczych na zasadach
okreslonych wustawie zdnia 21 listopada 2008r. opracownikach samorzadowych

§20

1. Dyrektor Osrodka na podstawie pisemnego upowaznienia Burmistrza, dokonuje czynnosci
prawnych dotyczacych bieza^cego funkcjonowania iwykonywania zadah statutowych oraz
jednoosobowo sklada oswiadczenie woli wimieniu Gminy wsprawach majtfkowych. zwiazanych
zdziafalnoscia^ Osrodka owartosci praw iobowiazkow nie przekraczajacych kwot wydatkow
okreslonych wzatwierdzonym planie finansowym Osrodka na dany rok budzetowy
2. Do czynnosci przekraczajacych zakres zwyklego zarzadu potrzebna jest odrebna zgoda
Burmistrza. Y B

§21

1 Wczasie nieobecnosci Dyrektora Osrodka jego obowiazki przejmuje Zastepca Dyrektora na
podstawie pisemnego upowaznienia.
2. Dyrektor Osrodka udziela w formie pisemnej pelnomocnictwa i upowaznienia innym
pracownikom Osrodka do zalatwiania indywidualnych spraw wykonywanych wcelu prawidlowego
funkcjonowania Osrodka. B

§22

Wewnettzne akty normatywne reguluja.ce funkcjonowanie Osrodka wprowadza Dyrektor wformie
zarzadzenia. J

Rozdzial IV

Struktura organizacyjna Osrodka Pomocy Spolecznej

§23

1. Schemat struktury organizacyjnej Osrodka oraz zakres i zasady dzialania
poszczegolnych komorek organizacyjnych. w tym podzial czynnosci, uprawnieh i
SoTka Pracownik™, okresla Regulamin Organizacyjny, nadany przez Dyrektora

2. Regulamin Organizacyjny wymaga zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta iGminy Chorzele.

Ln^wfska^mT .°rganizaCyjnej 0*rodka wystepuja_ komorki organizacyjne oraz samodzielne

1) Dyrektor ayy

2) Zastepca Dyrektora (ZD);
3) Dzial Finansowo Ksi^gowy (FK);
a) Glowny ksi^gowy,



b) stanowisko pracy ds. ksi^gowosci - 1etat,

4) Dzial Pomocy Spolecznej: (PS);

a) stanowisko pracy pracownik socjalny - 5etatow,

b) stanowisko pracy ds. administracyjnych iobslugi kasy - 1 etat,
5) Dzial Uslug Opiekuhczych iDodatkow Mieszkaniowych: (UO, DM);
a) stanowisko pracy ds. usrug opiekuhczych idodatkow mieszkaniowych - 1etat,
b) stanowisko pracy opiekun wOsrodku Pomocy Spolecznej - 5etatow,
6) Dzial Swiadczeh Rodzinnych: (SR);

a) stanowisko pracy ds. swiadczeh rodzinnych - 2etaty,

b) stanowisko pracy ds. funduszu alimentacyjnego iswiadczeh rodzinnych - 1etat,
7) Stanowisko pracy asystent rodziny - 1etat (AS);
8) Stanowisko pracy sprzataczka - 1etat;

3. Podzial etatow ustala Dyrektor.

4. Szczegolowy podzial czynnosci, uprawnieh i odpowiedzialnosci pracownikow Osrodka okresla
Dyrektor windywidualnych zakresach uprawnieh, obowiazkow iczynnosci.

s^anS7pracTWnie ^ ^^ "^ ^^ ^ """"^ °rganizacyjne lub sa™dzielne

Rozdzial V

Gospodarka finansowa i mienie

§24

Srokrlyst2e0dka ""** P°WklZ°nym mU mieniem> zaPew™ Jego ochrone i nalezyte
§25

Dyrektor Osrodka przy pomocy pracownikow Osrodka podejmuje ogol dzialah przez ktore
uzyskuje ocenc funkcjonowania Osrodka wzakresie gospodarki finansowej podTg.?dem
gospodarnosci, legalnosci, celowosci, rzetelnosci, jawnosci iprzejrzystosci,

§26

L°^deLPTadZi fSP°dark« fi»ansowa na zasadach obowi^zuja.cych wsamorzadowychjednostkach budzetowych zgodnie zwymogami ustawy ofinansach publicznych
finansowym g°SP°darki finansoweJ °™dk* stimowi plan dochodow iwydatkow zwany planem
L£^£^je Wyd3tki beZP°^dni0 Zbudze,U- ab0brane d^y o^°wadza na
spo^ksp^wSwSfcSw;oparci,l °obowi^ce preepisy ™j -ich >*»*



5 Dyrektor Osrodka wcelu realizacji zadah ustawowych i statutowych Osrodka zaciap*
£S^J3T d° ***** ^ ^"eslonych ^SS^S
OsSSa "^ ZObOWia-Za' PrZ6Z Dyrekt°ra °"°dka W^a tontrasygnaty Glownego ksi.gowego

Rozdzial VI

Postanowienia koricowe

§27

Zmiany wStatucie wymagaja, trybu okreslonego dla jego nadania.

§28

Reorganizacja lub likwidacja Osrodka Pomocy Spolecznej nast^puj
Rady Miejskiej w Chorzelach. Je z mocy stosownej uchwaly


