
UCHWAŁA NR 85 /XX/2008 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 24 lipca 2008 roku 
 
 
w sprawie zmian w  uchwale Nr 80/XVIII/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 
roku w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie 
Leśnej 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej 
uchwala co następuje: 

 
§ 1. 

§ 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„ W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzonego uchwałą Nr 119/XXX/2004 Rady 
Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego               
z 2005 r. Nr 32 poz. 855) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. Rozdział I – Postanowienia ogólne otrzymuje brzmienie: 
 
„Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na 
podstawie: 
1. Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 września 1990 r. Nr 27/VI/90  w sprawie 

utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, 
2. Art. 17 ust. 1 pkt.18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 

poz. 593 z późn. zm.), 
3. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.), 
4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 

148 z późn. zm.), 
5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, 

poz. 2255 z późn. zm.), 
6. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.), 
7. Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 

poz.198 z późn. zm.), 
8. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), 
9. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, 

poz. 734 z późn. zm.), 
10. niniejszego statutu. ”; 
 
 

2. § 7 otrzymuje brzmienie: 
 
„W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnieni są: 
- pracownicy socjalni, 
- księgowy, 
- kasjer.”; 
 



 
3. § 12 otrzymuje brzmienie:  

 
„Zadania Ośrodka pomocy Społecznej określają ustawy o pomocy społecznej, ustawy                 
o świadczeniach rodzinnych, ustawie o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych         
i zaliczce alimentacyjnej oraz inne ustawy wynikające z programów rządowych pomocy 
społecznej. 
 
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym naleŜy: 
1. opracowanie i realizacja 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; 

2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; 
3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego; 
7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i moŜliwości 
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w 
Narodowym Funduszu Zdrowia; 

8. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego; 
9. opłacanie składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne za osobę, która zrezygnuje z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 
długotrwale lub cięŜko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi 
matką, ojcem lub rodzeństwem; 

10. praca socjalna; 
11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniem psychicznym; 

12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego lub mieszkania chronionych; 

13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 
14. doŜywianie dzieci; 
15. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 
16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu; 
17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, równieŜ w wersji 

elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 
18. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników. 
 
Do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym naleŜy: 
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 
2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, poŜyczek oraz pomocy w naturze; 
3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o 

zasięgu gminnym oraz kierowanie di nich osób wymagających opieki; 
4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 
 



 
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę naleŜy: 
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z 

klęską Ŝywiołową lub ekologiczną; 
5. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi; 
6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 

celu ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 
specjalistycznego wsparcia; 

7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych; 
8. przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych; 
9. przyznawanie i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej.” 
 
 

4. § 13 otrzymuje brzmienie:  
 
„Ośrodek posiada pieczęć o treści:           
 
 
 
      
 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 
 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  
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Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 


