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Sochaczew  2017 r.



 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, zwany w dalszej części Ośrodkiem, 

działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

1)  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z późn.zm.), 

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 t.j. z późn.zm.), 

3)  Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 t.j. z późn.zm.), 

4)  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 t.j. z późn.zm.), 

5)  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2016.1518  

t.j. z późn.zm.), 

6)  Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz.U.2017.489 t.j.), 

7)  Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2016.1828 t.j.), 

8)  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

(Dz.U.2016.1817 t.j. z późn.zm.), 

9)  Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  (Dz.U.2016.487 t.j. z późn.zm.), 

10)  Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2016.546  

t.j. z późn.zm.), 

11)  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.1390 t.j.), 

12)  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz.U.2016.575 t.j. z późn.zm.), 

13)  Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(Dz.U.2016.645 t.j. z późn.zm.), 

14)  Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 t.j.), 

15)  Ustawy z dnia  4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

(Dz.U.2016.1860), 

16) Przepisów wykonawczych do wymienionych w pkt 1-15 ustaw, 

17)  Uchwał Rady Miasta Sochaczew i zarządzeń Burmistrza Miasta Sochaczew, 

18)  Niniejszego statutu, 

19)  Innych przepisów dotyczących samorządowych jednostek budżetowych. 



 

2. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miasto Sochaczew, finansowaną  

w formie jednostki budżetowej. 

3. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta Sochaczew. 

 

§2 

1.  Ośrodek działa w granicach administracyjnych Gminy Miasto Sochaczew. 

2.  Siedziba Ośrodka znajduje się: 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 90. 

3.  Obszar o którym mowa w ust. 1 dzieli się na rejony działania pracowników socjalnych. 

4.  Wykaz rejonów określonych w ust. 3 ustala Dyrektor Ośrodka (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami). 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Ośrodka oraz sposób ich realizacji 

 

§3 

1.  Ośrodek realizuje zadania Gminy Miasto Sochaczew z zakresu pomocy społecznej,  

będące zadaniami gminy - zlecone, własne i własne o charakterze obowiązkowym, w tym zlecone  

z zakresu administracji rządowej, nałożone przepisami prawa lub wykonywane na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami. 

2.  Ośrodek realizuje inne zadania Gminy Miasto Sochaczew z zakresu pomocy społecznej 

określone jako zadania Ośrodka w niniejszym Statucie lub wynikające z przepisów prawa. 

 

§4 

Celem  działalności Ośrodka jest: 

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których  

nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia  

oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji, 

2) zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie  

im bytowania w warunkach odpowiadającym godności człowieka, 

3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji  

ze środowiskiem. 

 

§5 

 Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności: 



 

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę 

niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

2)  analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 

3)  realizację zadań przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami, 

4)  przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej  

oraz innymi przepisami, 

5)  realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

6)  pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom  

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie  

oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi, 

7)  rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy, 

8)  projektowanie budżetu w celu zapewnienia środków i warunków realizacji zadań Ośrodka, 

9)  wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu  

przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie  

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

10)  wykonywanie zadań nałożonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

 i systemie pieczy zastępczej, 

11)  realizacja programów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych w szczególności  

ze środków Unii Europejskiej. 

 

§6 

Ośrodek realizuje zadania, o których mowa w § 3, o ile nie zostały one zlecone w całości 

lub w części, w drodze umowy, organizacjom społecznym, Kościołowi Katolickiemu,  

innym kościołom, związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom  

oraz osobom fizycznym i prawnym. 

 

§7 

  Do zadań Ośrodka należy ponadto wykonywanie innych zadań Gminy Miasto Sochaczew,  

w zakresie określonym przepisami prawa, na zasadach określonych w porozumieniach zawartych 

przez Gminę Miasto Sochaczew z organami administracji rządowej lub innymi, wymienionymi  

w § 6 Statutu, podmiotami. 

 

§8 

  Ośrodek współdziała z prowadzącymi działalność na terenie Gminy Miasto Sochaczew 

organizacjami społecznymi. Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, 



 

fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu realizacji 

zadań z zakresu pomocy społecznej. 

 

Rozdział III 

Zarządzenie i organizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

§9 

1. Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 

2.  Stosunek pracy z Dyrektorem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta Sochaczew. 

 

§10 

1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem jednoosobowo na podstawie upoważnień udzielonych  

przez Burmistrza Miasta Sochaczew, zgodnie z przepisami prawa i ponosi odpowiedzialność  

za działalność Ośrodka. 

2. Dyrektor Ośrodka podlega służbowo bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Sochaczew. 

3.  W celu realizacji zadań Dyrektor Ośrodka wydaje, w ramach zwykłego zarządu  

lub w granicach udzielonych pełnomocnictw, zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, 

obwieszczenia i inne nie wymienione akty oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania 

Ośrodka. 

 

§11 

1. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne, w zakresie zadań Ośrodka,  

na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Sochaczew. 

2. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Burmistrz Miasta Sochaczew udziela upoważnienia 

pracownikom Ośrodka do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 1. 

 

§12 

Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Sochaczewie coroczne sprawozdanie  

z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

 

§13 

 Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych  

w Ośrodku. 

 

§14 



 

1. Realizację zadań Ośrodka zapewniają mogące wchodzić w skład struktury Ośrodka: jednostki, 

komórki i samodzielne stanowiska organizacyjne. 

2.  Strukturę Ośrodka, jego organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań jednostek  

i komórek organizacyjnych oraz tryb pracy określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka opracowany 

przez Dyrektora i uzgodniony z Burmistrzem Miasta Sochaczew. 

3.  Regulamin Organizacyjny wydawany jest w drodze zarządzenia Dyrektora Ośrodka. 

4. Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu zadań kierują się głównie dobrem osób korzystających 

z pomocy społecznej  i ochroną ich dóbr osobistych. 

 

Rozdział IV 

Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka 

 

§15 

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Miasto Sochaczew, 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 t.j. z późn.zm.) oraz w ustawie z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 t.j. z późn.zm.). 

2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

3. Finanse Ośrodka pochodzą ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew, oraz: 

 - dotacji celowych z budżetu Państwa, 

 - innych prawem dopuszczalnych źródeł. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków, zwany planem 

finansowym jednostki budżetowej opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy 

Miasto Sochaczew. 

5. Pobrane dochody odprowadzane są na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

6. Niewykorzystane w danym roku środki odprowadzane są do budżetu Gminy Miasto 

Sochaczew. 

7. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

§16 

1.   Mienie Ośrodka stanowi własność Gminy Miasto Sochaczew powierzone w zarząd Ośrodka. 

2. Ośrodek realizując swoje zadania gospodaruje powierzonym mieniem z zachowaniem 

szczególnej staranności, wykorzystując je zgodnie z przeznaczeniem, zapewniając jego należytą 

ochronę. 



 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§17 

1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w brzmieniu: 

 

MIEJSKI OŚRODEK 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

w Sochaczewie, Al. 600-lecia 90 

tel. 46-863-14-81, 46-863-14-82 

 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy znakowaniu spraw używa symbolu „MOPS”. 

 

§18 

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie następują w drodze uchwały Rady Miejskiej  

w Sochaczewie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy prawa 

ogólnie obowiązujące. 

 

 

 


