
UCHWAŁA NR XXIV.196.2016
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Halinowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2016 r. poz. 930), Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Halinowie w brzmieniu określonym w 
załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/285/09 Rady Miejskiej w Halinowie  z dnia 30 października
2009 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Halinowie zmieniona uchwałą 
nr XLIII.395.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w statucie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie, uchwałą nr XX.159.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z 
dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie, 
uchwałą nr XXI.168.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w statucie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński



 

 

Załącznik  

do Uchwały Nr XXIV.196.2016 Rady 

Miejskiej w Halinowie  

z dnia 28 lipca 2016 r. 

 

 

STATUT 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W HALINOWIE 

 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką 

organizacyjną Gminy Halinów działającą w formie jednostki budżetowej.  

§ 2. 

Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 930) 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 183 z późn. zm.) 

4) niniejszego statutu  

§ 3. 

1.  Siedzibą Ośrodka jest miasto Halinów. 

2.  Terenem działania ośrodka jest obszar Gminy Halinów. 

§ 4. 

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Halinowa. 

Rozdział II 

Cel i przedmiot działania Ośrodka 

§ 5 

1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych 

osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz 

umożliwienie im bytowania w warunkach godności człowieka. 



 

 

2. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzać 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.  

§ 6. 

Ośrodek realizuje zadania własne Gminy  Halinów określone w ustawie o pomocy społecznej i innych 

ustawach, obejmujące w szczególności: 

1) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

2) ustalanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych, 

3) prowadzenie spraw dotyczących ustalania i wypłacania świadczenia wychowawczego na 

postawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

4) prowadzenie postępowań w indywidualnych sprawach i wydawanie decyzji administracyjnych 

dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii 

elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt 13c ustawy Prawo energetyczne, 

5) prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

6) pracę socjalną, 

7) realizację programów systemowych współfinansowanych z funduszy europejskich, 

8) wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Halinowie i Zarządzeń Burmistrza Halinowa.  

§ 7. 

Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie Halinów, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych 

ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności. 

1) wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 

2) zadania wynikające z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny, 

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.  

Rozdział III 

Organizacja Ośrodka 

§ 8. 

1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik, którego zatrudnia Burmistrz Halinowa. 

2. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie. 

3. Kierownik podejmuje decyzje samodzielnie, organizuje pracę Ośrodka, jest przełożonym 

służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje uprawnienia 

pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

4. Kierownik ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie Regulaminu organizacyjnego,  

po uprzednim zaopiniowaniu przez Burmistrza Halinowa. 

 

 



 

 

Rozdział IV 

Gospodarka finansowa Ośrodka 

§ 9. 

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych  

w ustawie o finansach publicznych i dysponuje samodzielnymi rachunkami bankowymi. 

§ 10. 

1. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów  

i wydatków zatwierdzony przez Kierownika. 

2. Bezpośredni nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Kierownik. 

§ 11. 

Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług wobec podopiecznych oraz  

z innych tytułów określonych przepisami prawa.  

§ 12. 

Wynagrodzenia pracowników Ośrodka określa Regulamin Wynagradzania wprowadzony przez 

Kierownika zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników 

samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.  

§ 13. 

1. Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne Gminy Halinów przekazane w trwały zarząd  

w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

2. Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością,  

a w szczególności do właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji  

i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, dokonywania umorzeń i przeszacowań oraz 

zapobiegania dekapitalizacji.  

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 14. 

1. Statut nadaje Rada Miejska w Halinowie w formie uchwały. 

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 

§ 15. 

Statut wchodzi w życie z dniem nadania.  

 

 



Uzasadnienie

Obecnie obowiązujący Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie nadany został
uchwałą nr XXXIII/285/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009 r. Od tego czasu był
kilkakrotnie zmieniany i wymaga dalszych zmian w zakresie doprecyzowania postanowień dotyczących
między innymi zadań Ośrodka, kompetencji Kierownika, gospodarki finansowej.
W związku z tym uzasadnione jest przyjęcie nowego statutu jako dokumentu kompleksowo regulującego
zasady funkcjonowania Ośrodka.

Projekt Statutu Ośrodka zawiera pięć rozdziałów. W pierwszym rozdziale zawarte są postanowienia
ogólne dotyczące formy prawnej Ośrodka oraz jego siedziby a także podstaw prawnych działania.

W drugim rozdziale określony został cel i przedmiot działania Ośrodka. Cel został zdefiniowany na
nowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami o pomocy społecznej. Także zadania Ośrodka zostały
sformułowane odmiennie od rozwiązań zawartych w obowiązującym Statucie. Paragraf 6 projektu Statutu
zawiera realizowane przez Ośrodek zadania własne Gminy natomiast paragraf 7 zadanie zlecone Gminie
Halinów. Zadania zostały skonkretyzowane i doprecyzowane.

Rozdział trzeci zawiera postanowienia dotyczące organizacji Ośrodka, zgodnie z którymi działalnością
Ośrodka kieruje Kierownik, który reprezentuje Ośrodek i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.

Rozdział czwarty zawiera postanowienia dotyczące gospodarki finansowej Ośrodka. Zasadnicza różnica
w porównaniu do dotychczas obowiązującego Statutu polega na wprowadzeniu postanowienia (§10)
zgodnie z którym podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i
wydatków. W paragrafie 12 zostało zawarte upoważnienie dla Kierownika Ośrodka do wprowadzenia
Regulaminu wynagradzania pracowników.

W projekcie Statutu zrezygnowano z postanowienia (dotychczasowy § 8 ust. 3) zobowiązującego
Kierownika Ośrodka do składania Radzie Miejskiej corocznie sprawozdania z działalności Ośrodka.
Obowiązek ten wynika wprost z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej i nie ma potrzeby określania
takiego obowiązku w Statucie.

Przedstawiony projekt Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie aktualizuje
i porządkuje postanowienia dotychczas obowiązującego Statutu.




