
UCHWAŁA NR XXXV/283/2021
RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM

z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 2pkt2ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku żart. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim stanowiący 
załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwala nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 
2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, 
uchwała Nr XXIX/204/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, 
oraz uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie 
zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnie zący Rady 
Miej ;kiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/283/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 4 listopada 2021 r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej Ośrodkiem jest budżetową jednostką 
organizacyjną Miasta Maków Mazowiecki finansowaną ze środków własnych gminy i środków administracji 
rządowej na zadania zlecone.

2. Siedzibą i obszarem działania Ośrodka jest miasto Maków Mazowiecki.

3. Ośrodek mieści się w Makowie Mazowieckim przy ulicy Polnej 1.

4. W strukturze Ośrodka funkcjonuje placówka wsparcia dziennego pod nazwą Świetlica 
Socjoterapeutyczna z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ul. Kopernika 22.

5. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Makowa Mazowieckiego.

Rozdział 2.
Cel i przedmiot działalności Ośrodka

§2.1. Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań ukierunkowanych na wspieranie osób i rodzin 
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspomaganiu ich w dążeniu do zaspakajania niezbędnych 
potrzeb i życia w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia 
i integracji ze środowiskiem lokalnym.

2. Przedmiot działalności Ośrodka stanowi w szczególności:

1) realizacja zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej polegających w szczególności 
na:

a. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń,

b. świadczeniu pracy socjalnej,

c. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

d. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

e. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

f. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

g. realizacji innych form pomocy wynikających z przepisów o pomocy społecznej i potrzeb gminy.

2) ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego,

3) ustalanie prawa do dodatku energetycznego,

4) prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych,

5) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

6) obsługa administracyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie,

7) wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

8) realizacja zadań wynikających z przepisów o Karcie Dużej Rodziny,

9) prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnymi,
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10) prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

11) prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych,

12) prowadzenie postępowań w zakresie zasiłków dla opiekunów,

13) prowadzenie postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w przepisach 
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

14) realizacja programów finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego,

15) realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa.

3. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz 
zadaniami określonymi przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim na podstawie odrębnych przepisów.

4. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej - Świetlica Socjoterapeutyczna 
organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne. 
Realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, 
w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

§3. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek może realizować we współdziałaniu i współpracy 
z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi 
kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami.

2. W zakresie realizacji działań Ośrodek współdziała z samorządem województwa i samorządem 
powiatowym oraz z administracją rządową w województwie.

3. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej 
i innymi instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej spoza terenu gminy.

§ 4. Ośrodek może przystępować do realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii 
Europejskiej.

Rozdział 3.
Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka

§5.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych 
jednostkach budżetowych.

2. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych - z dochodów własnych gminy 
miejskiej Maków Mazowiecki, a w zakresie zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami a także zadań realizowanych przez gminę na mocy porozumień zawartych z organami administracji 
rządowej - z dotacji celowych z budżetu państwa.

3. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy, sporządzany przez 
Kierownika Ośrodka na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych 
w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy.

4. Ośrodek prowadzi samodzielną obsługę finansowo-księgową.

Rozdział 4.
Organizacja i zarządzanie

§ 6. 1. Ośrodkiem zarządza Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki i reprezentuje 
Ośrodek na zewnątrz.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin 
organizacyjny nadany przez Kierownika.

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Makowa Mazowieckiego.

4. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku 
pracowników.

5. Kierownik Ośrodka może wydawać zarządzenia, regulaminy i instrukcje regulujące wewnętrzną 
organizację i tryb działania Ośrodka.
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§ 7. Kierownik i pracownicy Ośrodka wykonują zadania Ośrodka w sprawach przewidzianych ustawami, 
działając na podstawie upoważnień Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim oraz upoważnień 
i pełnomocnictw Burmistrza Makowa Mazowieckiego.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 8. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXXV/283/2021

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim

Tekst jednolity Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie 
Mazowieckim został przyjęty Uchwałą Nr XVI/104/2012 r. z dnia 19 kwietnia 2012 r. Przez 
kolejne lata dochodziły dodatkowe zadania do realizacji przez Ośrodek. Zadania te nanoszone 
były jako zmiany do Statutu. Z uwagi na zapewnienie przejrzystości tekstu Statutu i uczynienie 
go bardziej dostępnym dla potencjalnego odbiorcy, proponuję przyjęcie tekstu jednolitego.

RZEWODNIffiZĄCY RADY

Jariusz Amur Miecznikowski


