Uchwała Nr XXIII - 12/2013
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 23 stycznia 2013 roku
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wołominie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), oraz art. 110 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. z 2009 roku Dz.U. Nr 175, poz. 1362
z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§ 1.
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wołominie nadaje się Statut w brzmieniu, stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2.
Tracą moc:
- Uchwała Nr XIX-70/2004 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 3 czerwca 2004 roku;
- Uchwała Nr XL – 6/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2006 roku;
- Uchwała Nr XVI – 11/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2008 roku;
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wołominie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XXIII - 12/2013
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 23 stycznia 2013 roku

STATUT
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu
realizacji zadań własnych, zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej i świadczeń
rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, składek zdrowotnych oraz
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i zadań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie zwany dalej w statucie „Ośrodkiem” może
posługiwać się skrótem „OPS”.
3. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Wołomin.
§2
Ośrodek ma swoją siedzibę w Wołominie przy Al. Armii Krajowej 34 i używa pieczątki podłużnej
„Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie Al. Armii Krajowej 34 05-200 Wołomin, tel./fax. 78727-01, 776-50-23, REGON 006910565”.
§3
Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Wołomina.
Rozdział II.
Organizacja Ośrodka
§4
1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy oraz Głównego Księgowego.
4. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Wołomina.
5. Dyrektor Ośrodka winien posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymogami określonymi
w ustawie o pomocy społecznej.
6. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne z zakresu pomocy społecznej, świadczeń

rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, potwierdzenia prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na
podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Wołomina oraz Radę Miejską w Wołominie.
7. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 6, może być także udzielone innej osobie na wniosek
Dyrektora Ośrodka.
8. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z działalności merytorycznej
i finansowej Ośrodka.
§5
1. Dyrektor Ośrodka jest pracodawcą dla wszystkich zatrudnionych w nim pracowników
w rozumieniu ustawy „Kodeks pracy”.
2. Status prawny pracowników Ośrodka określa ustawa o pomocy społecznej i ustawa
o pracownikach samorządowych.
§6
1. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań i kompetencji poszczególnych komórek
organizacyjnych Ośrodka, a także tryb i zasady funkcjonowania Ośrodka określa „Regulamin
Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie” zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
na wniosek Dyrektora Ośrodka.
2. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin Zatrudniania
i Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie.
Rozdział III.
Cele i zadania Ośrodka
§7
1. Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia, a także zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie im
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych
problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3. Ośrodek udziela pomocy społecznej osobom i rodzinom, którym taka pomoc jest niezbędna na
zasadach
określonych
w
ustawie
o
pomocy
społecznej,
w
szczególności
z powodu:
1) ubóstwa,
2) sieroctwa,
3) bezdomności,
4) bezrobocia,
5) niepełnosprawności,
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7) przemocy w rodzinie,
8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy otrzymali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13) alkoholizmu lub narkomanii,
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
§8
1. Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek polegają w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń,
2) pracy socjalnej,
3) udzielaniu schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym
bezdomnym,
4) sprawianiu pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
5) organizowaniu prac społecznie użytecznych,
6) udzielaniu mieszkańcom Gminy Wołomin informacji o przysługujących im uprawnieniach
z zakresu pomocy społecznej,
7) organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin
naturalnych i zastępczych,
8) organizowaniu wsparcia dla rodzin zagrożonych utratą praw rodzicielskich,
9) przygotowywaniem i realizacją projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego,
10) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
11) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
12) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
13) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.
2.Ośrodek realizuje:
1) zadania własne gminy i zadania zlecane gminie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
2) zadania wynikające z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.
U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
3) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z Ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992
z późn. zm.);
4) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z Ustawy z dnia
7 września 2009 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r.
Nr 1 poz.7 z późn. zm.);
5) zadania własne wynikające z uchwały Nr XXXIX-276/05 Rady Miejskiej
w Wołominie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wołomin do 2015 r.;
6) zadania wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.);
7) zadania określone w Ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. O ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz.2259
z późn. zm.);
8) zadania w zakresie obsługi księgowo - finansowej określone w Rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie

użytecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 155 poz. 221);
9) zadanie w związku z potwierdzeniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, wynikającej
z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz.2135 z późn. zm.);
10) zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z Ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
11) zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887
z późn. zm.);
12) zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 149 z późn. zm);
13) zadania wynikające z Uchwały Nr IX-112/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia
28 października 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków
jego funkcjonowania;
14) inne zadania i programy o charakterze własnym i zleconym.
3. Ośrodek uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej.
4. W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji samorządowej, organizacjami
pozarządowymi, związkami wyznaniowymi oraz podmiotami działającymi w obszarze polityki
społecznej.
Rozdział IV.
Wydawanie decyzji administracyjnych
§9
1. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej bądź innej
osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, a także z urzędu.
2. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej.
3. Odwołania od decyzji z zakresu zadań własnych gminy i zleconych gminie rozpatruje
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie.
4. Udzielanie świadczeń w postaci pracy socjalnej i poradnictwa, a także przyznanie biletu
kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Rozdział V.
Gospodarka finansowa Ośrodka
§ 10
1. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1240 z późn.zm.)
2. Środki finansowe na realizację zadań własnych gminy zapewnia na rzecz Ośrodka Gmina
Wołomin, a także Wojewoda Mazowiecki (przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz
zasiłków okresowych).
3. Środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie zapewnia Wojewoda Mazowiecki.

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe
§ 11
Wprowadzenie zmian do statutu Ośrodka wymaga podjęcia właściwej uchwały przez Radę Miejską
w Wołominie.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie ogólnie obowiązujące
przepisy prawa.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

