
UCHWAŁA NR XVI.108.2016
RADY GMINY MOKOBODY

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  
2016 r. poz.  446) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2015r. Poz. 163 z późn. zm.) Rada Gminy Mokobody uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mokobodach w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokobody.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/192/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie 
nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mokobodach.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Mazurek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 7973
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Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach, zwany dalej Ośrodkiem działa w 

szczególności na podstawie: 

  

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446); 

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z 

późn. zm.); 

3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016r., 

poz. 902); 

4) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn. 

zm); 

5) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 

2016r., poz. 23); 

6) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. 

U. 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.); 

7) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 

2135 z późn. zm.); 

8) Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 930); 

9) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2015r., 

poz. 546); 

10) Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 

2016r., poz. 963); 

11) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 

966 z późn. zm.); 

12) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z 

późn. zm.); 

13) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 

114 z późn. zm.); 

14) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.); 

15)  Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 

2015r., poz. 1390); 
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16) Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. 

z 2016r., poz. 169); 

17) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. 

U. z 2015r., poz. 332 z późn. zm.); 

18) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. 

z 2016r. poz. 162); 

19) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.) 

20)  ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29 lipca 2007r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

224); 

21)  Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 

2016r., poz. 195); 

22) ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785); 

23) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. 

zm.) 

24) Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (t. j. M. P. z 2015 r. poz. 821); 

25) Uchwały Nr XI/67/1992 Rady Gminy Mokobody z dnia 3 marca 1992r. w sprawie 

utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach; 

26) Postanowień niniejszego Statutu. 

 

2. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy 

Mokobody; 

2) Radzie, należy przez to rozumieć Radę Gminy Mokobody; 

3) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mokobody; 

4) Ośrodku, należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach; 

5) Kierowniku, należy przez to rozumieć kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mokobodach; 

6) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

§ 2 

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy, nieposiadającą osobowości prawnej. 

2. Obszar działania Ośrodka Obejmuje teren gminy Mokobody. 

3. Siedzibą Ośrodka jest wieś Mokobody. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 7973



 

Rozdział 2. Cele i zadania. 

 

§ 3 

 

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 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 organizuje pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, które zamieszkują na terenie gminy, w celu przywrócenia im 

zdolności do wypełnienia tych funkcji. 

 

§ 4 

 

Ośrodek realizuje zadania własne Gminy Mokobody, określone w ustawie o pomocy społecznej i 

innych ustawach, obejmujące w szczególności: 

1) ocenę oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym 

problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych 

występujących na terenie gminy Mokobody; 

2) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych; 

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej; 

4) prowadzenie doradztwa dla klientów Ośrodka w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb 

socjalnych (praca socjalna); 

5) aktywizację środowiska lokalnego w niesieniu pomocy osobom starszym, samotnym i 

niepełnosprawnym; 

6) koordynację zadań związanych z pomocą społeczną; 

7) prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnymi; 

8) prowadzenie postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów; 

9) prowadzenie postępowań z zakresu funduszu alimentacyjnego w tym: prowadzenie spraw 

dotyczących dłużników alimentacyjnych; 

10) ustalanie prawa i przyznawanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz ich wypłatę; 

11) ustalanie prawa i przyznawanie świadczeń zdrowotnych; 
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12) ustalanie prawa i przyznawanie pomocy materialnej dla uczniów; 

13) organizowanie zasad i form wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych; 

14) realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

15) obsługę zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

16) przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego; 

17) realizację programu pomoc dla rodzin wielodzietnych; 

18) udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 

19) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i 

demograficznej; 

20) zadania wynikające z ustawy Karta Dużej Rodziny w tym wydawanie jej lub wydawanie 

decyzji odwołujących jej przyznanie. 

 

§ 5 

 

Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności: 

1) udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu 

pomocy społecznej, 

2) organizuje i prowadzi poradnictwo specjalistyczne, 

3) udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady 

karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla 

nieletnich i rodziny zastępcze, 

4) przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

§ 6 

 

Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie Mokobody, 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) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 
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żywiołową lub ekologiczną, 

2) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

3) wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 

4) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę 

poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, 

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

6) wskazywanie osób, którym mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie sądu 

opiekuńczego oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, 

7) udzielanie pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, 

8) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji 

uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub w przypadkach określonych w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, do świadczenia pielęgnacyjnego, 

9) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych u osoby ubiegającej się o 

specjalny zasiłek opiekuńczy lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji okoliczności 

dotyczących spełniania warunku niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej oraz sprawowania faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera 

specjalny zasiłek opiekuńczy, 

10) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu weryfikacji wątpliwości 

dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego 

niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego. 

 

§ 7 

 

1. Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz 

ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych. 

2. Ośrodek uczestniczy w realizacji gminnych programów z zakresu polityki społecznej. 

3. Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział swych przedstawicieli w pracach tego zespołu. 

 

§ 8 

W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, 

stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze 

polityki społecznej. 
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Rozdział 3. Zarządzanie i organizacja. 

 

§ 9 

 

1. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działania określa Kierownik Ośrodka 

w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez Wójta Gminy Mokobody. 

2. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka oraz zasady ich wynagradzania i kwalifikacji określają 

przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o 

pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o 

pomocy społecznej oraz Regulamin wynagradzania ustalony przez Kierownika Ośrodka. 

 

§ 10 

 

1. Kierownik Ośrodka organizuje pracę Ośrodka, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na 

zewnątrz. 

2. Kierownika zatrudnia Wójt Gminy Mokobody. 

3. Kierownik jest pracodawcą dla pracowników Ośrodka w rozumieniu przepisów prawa pracy 

 

§ 11 

 

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Mokobody coroczne sprawozdanie z działalności 

Ośrodka oraz przedstawia zamierzenia i potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

 

§ 12 

 

1. W skład Ośrodka wchodzą następujące działy i stanowiska pracownicze: 

a) Kierownik Ośrodka; 

b) Dział księgowości – główny księgowy lub księgowy Ośrodka; 

c) Dział pracy socjalnej – pracownicy socjalni; 

d) Dział wsparcia rodziny – asystenci rodziny; 

e) Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego – pracownicy 

administracyjni; 

f) Dział pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów -  pracownik 
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administracyjny; 

g) Dział usług opiekuńczych – opiekunowie (w zależności od potrzeb). 

2. W Ośrodku mogą być zatrudnieni na stałe lub okresowo specjaliści i konsultanci do pracy z 

poszczególnymi środowiskami, w szczególności: psycholog, pedagog, terapeuta. 

3. Ilość zatrudnionych osób wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej i możliwości 

finansowych Ośrodka. 

 

 

Rozdział 4. Majątek i gospodarka finansowa Ośrodka 

 

§ 13 

 

1. Majątkiem Ośrodka gospodaruje Kierownik. 

2. W skład majątku Ośrodka wchodzą między innymi urządzenia i wyposażenie biurowe zakupione 

z budżetu Ośrodka oraz środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego i Wójta Gminy 

Mokobody. 

 

§ 14 

 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Do składania oświadczeń w imieniu Ośrodka w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz 

dysponowania środkami finansowymi wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób, 

którymi są Kierownik oraz księgowy Ośrodka. 

3. W przypadku dłuższej nieobecności którejkolwiek w osób wymienionych w pkt. 2, może ją 

zastąpić inny pracownik Ośrodka imiennie upoważniony przez Kierownika. 

 

 

§ 15 

 

Ośrodek finansowany jest ze: 

1. środków finansowych przekazywanych przez Gminę zabezpieczających realizację zadań 

własnych gminy; 

2. środków finansowych przekazywanych przez Gminę z dotacji celowych budżetu państwa 

przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy; 
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3. środków finansowych przekazywanych przez Gminę z dotacji celowych budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie; 

4. środków finansowych przekazywanych przez Gminę z dotacji lub dofinansowań na 

realizację zadań określonych w umowach, porozumieniach itp.; 

5. zwracanych wydatków za świadczenia  na zasadach określonych w ustawie o pomocy 

społecznej, w ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie o ustalaniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

6. środków finansowych przekazywanych przez Gminę pochodzących z darowizn celowych. 

 

§ 16 

 

1. Kierownik Ośrodka dokonuje czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu. 

2. Do czynności prawnych w sprawach przekraczających zwykły zarząd wymagana jest zgoda 

Wójta Gminy Mokobody. 

 

§ 17 

 

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę 

Gminy Mokobody, przyjęty w budżecie Gminy. 

2. W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budżetowymi. 

 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe. 

 

§ 18 

 

1. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
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