UCHWAŁA NR 42/VIII/2015
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta Podkowa Leśna
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.
1172 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), Rada Miasta Podkowa Leśna
uchwala, co następuje:
§ 1. Ogłasza się tekst jednolity Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
uchwalonego
uchwałą
Nr
60/XIV/2011
Rady
Miasta
Podkowa
Leśna
z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej zmienionego uchwałą Nr 201/XLII/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 5 czerwca 2014 r.
§ 2. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Podkowa
Leśna, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Renata Gabryszuk

Uzasadnienie
do uchwały Nr 43/VII/2015
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta Podkowa Leśna

Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676)
wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 r. modyfikację procedury ogłaszania aktów
normatywnych.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 16 ust. 3 zdanie drugie ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) organy jednostki samorządu
terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów
normatywnych nie rzadziej niŜ raz na 12 miesięcy, jeŜeli były one nowelizowane.
Uchwała Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej została zmieniona
uchwałą Nr 201/XLII/2014 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 5 czerwca 2014 r. poprzez
skreślenie § 8 ust. 4 załącznika do uchwały.
W związku z powyŜszym znowelizowanie aktu normatywnego, które miało miejsce
5 czerwca 2014 roku, wiąŜe się z obowiązkiem ogłoszenia tekstu jednolitego,
co w rzeczywistości poprawi czytelność tego dokumentu.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Renata Gabryszuk

Załącznik do uchwały
Nr 43/VIII/2015
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 28 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE NR 1/2015
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 28 maja 2015 r.
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197,
poz. 1172 z późn.zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst
jednolity uchwały Nr 60/XIV/ 2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia
26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie
Leśnej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 218, poz. 6615) z uwzględnieniem
zmiany wprowadzonej:
uchwałą Nr 201/XLII/2014 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z 2014 r., poz. 6515).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 2. uchwały Nr 201/XLII/2014 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z 2014 r., poz. 6515), który stanowi:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej”;
2) § 3. uchwały Nr 201/XLII/2014 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z 2014 r., poz. 6515), który stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.”.
Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Renata Gabryszuk

Załącznik do obwieszczenia Nr 1/2015
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 60/ XIV/ 2011
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej w brzmieniu załącznika
do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr 119/XXXI/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2004
roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2005 r. Nr 32, poz. 855 ze zm.).
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Renata Gabryszuk

Załącznik do uchwały Nr 60/XIV/2011
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 26 października 2011 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PODKOWIE LEŚNEJ
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zwany dalej „Ośrodkiem" jest
samodzielną jednostką organizacyjną działającą na podstawie uchwały Rady Miasta
Podkowa
Leśna
z dnia 11 września 1990 roku Nr 27/VI/90 w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej.
2. Nadzór nad realizacją zadań własnych sprawuje Burmistrz Podkowa Leśna.
3. Nadzór nad realizacją zadań zleconych sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
§ 2.
Siedziba Ośrodka mieści się w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 46/48, a terenem działania
jest teren miasta Podkowa Leśna.
II.

CELE I ZADANIA
§ 3.

Celem działalności Ośrodka jest w szczególności:
1) współtworzenie lokalnej polityki społecznej w Gminie,
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umoŜliwienie im Ŝycia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
3) doprowadzenie do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji
ze środowiskiem,
4) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji Ŝyciowych, których osoby i rodziny nie
są
w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości.
§ 4.
Ośrodek realizuje zadania:
1. w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi Gminy i zlecone Gminie
z zakresu administracji rządowej,
2. zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące:
a) wypłaty świadczeń rodzinnych,
b)wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec
dłuŜników alimentacyjnych,
3. własne Gminy dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych,

4. inne zadanie własne Gminy i zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej,
5. inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy, w szczególności w zakresie
polityki prorodzinnej, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków, integracji
społecznej
i zawodowej osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania
alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i narkomanii,
6. inne zadania określone w niniejszym statucie lub nałoŜone przepisami powszechnie
obowiązującymi,
7. wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
8. obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego,
§ 5.
Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują m.in:
1. zapewnienie osobom i rodzinom wsparcia w przezwycięŜaniu trudniej sytuacji Ŝyciowej,
2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie
warunków sprzyjających temu celowi,
4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb Ŝyciowych osób
i rodzin,
5. przyznawanie i realizacja przewidzianych ustawami świadczeń,
6. doprowadzenie do uniezaleŜnienia się od pomocy społecznej,
7. kierowanie do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności
za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu,
8. organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych,
9. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
10. realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych
ustaw, mających na celu ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia,
11. realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja lokalnych programów osłonowych,
12. opracowanie i koordynację realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
§ 6.
Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi
oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy
społecznej.
§ 7.
1. Ośrodek moŜe wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

2. Ośrodek moŜe kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i niepełnosprawności
do organów określonych odrębnymi przepisami.

III.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 8.

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik, który odpowiada
za całokształt działalności jednostki.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.
3. Kierownik Ośrodka z upowaŜnienia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wydaje decyzje
administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych gminie jak równieŜ zadań
własnych.
4. i(uchylony).
5. Przy realizacji zadań statutowych Ośrodka kierownik jest uprawniony do podejmowania
decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
§ 9.
Kierownik Ośrodka odpowiedzialny jest za właściwą organizację pracy dla realizacji zadań
i racjonalne gospodarowanie środkami przyznanymi w budŜecie Gminy Podkowy Leśnej.
§ 10.
Wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka określa ustalony przez kierownika ośrodka
regulamin organizacyjny.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA
§ 11.
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) jako
jednostka budŜetowa.
2. Środki finansowe na realizację zadań i prowadzenie Ośrodka zapewniają:
a) Wojewoda Mazowiecki na realizację zadań zleconych,
b) Gmina Podkowa Leśna na realizację zadań własnych.
3. Wydatkowanie środków określonych w ust. 2 lit. ”a” nadzoruje Wojewoda Mazowiecki,
wydatkowanie środków określonych w ust. 2 lit. „b” nadzoruje Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej.
4. Kierownik Ośrodka przedstawia propozycje do projektu budŜetu Gminy w zakresie zadań
pomocy społecznej i innych zadań realizowanych przez Ośrodek oraz składa Radzie
Miasta Podkowy Leśnej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia
potrzeby w zakresie pomocy społecznej i innych realizowanych zadań.
5. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
6. Ośrodek prowadzi własną rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
i sporządza sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12.

Ośrodek posiada pieczęć o treści:
Ośrodek Pomocy Społecznej
05-807 Podkowa Leśna
ul. Błońska 46/48
Tel./fax/0-22/7291082
REGON: 002179807, NIP 534-18-90-919
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy
prawa.
§ 14.
Zmiany Statutu Ośrodka mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Miasta Podkowa
Leśna.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Renata Gabryszuk

.

i

uchylony przez § 1 Nr 201/XLII/2014 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014 r., poz. 6515),
który wszedł w Ŝycie 22 lipca 2014 r.

