
                                                                                                 

Uchwała nr  XLI/461/2022  

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

 

w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulejówku 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 11 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.
1
), uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulejówku 

w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała  Rady Miasta Sulejówek nr XV/140/2019 z dnia 

24 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13262) w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulejówku.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.   

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

                                                                    

Przewodniczący 

Rady Miasta Sulejówek 

 

 

Daniel Dąbrowski 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270.  

 



 

UZASADNIENIE 

uchwały Rady Miasta Sulejówek 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulejówku 

Od dnia uchwalenia dotychczas obowiązującego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sulejówku ( zwanego dalej "Ośrodkiem")  zmianie uległ zakres zadań i 

obowiązków gmin z zakresu wsparcia osób/rodzin, jak i podstawowe akty prawa regulujące 

podstawy działalności Ośrodka. Te wszystkie okoliczności spowodowały konieczność 

opracowania statutu, którego treść musi być dostosowana do obecnych zadań i obowiązków, 

które w imieniu Miasta Sulejówek realizuje Ośrodek w Sulejówku. W szczególności należy 

podkreślić, że z od października 2020 r. w Ośrodku są prowadzone postępowania i 

wydawanie zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10 g  ustawy z 27.04.2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska, t.j.  w sprawach wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej ubiegającej się 

o dofinansowanie z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu.  Od dnia 01 lipca 

2021 r. obsługą świadczeń rządowego programu „Dobry start” przyjętego Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zajmuje się  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

- w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych.  Od dnia 04 stycznia 2021 r. 

ośrodek zajmuje się obsługą wniosków o dodatek osłonowy, o którym mowa  w ustawie z 

dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w zakresie ustalania uprawnień i wypłaty 

świadczeń. Tym samym powyższe zadania należy uwzględnić w statucie Ośrodka lub 

wykreślić z w/w statutu.  

Podsumowując nadanie nowego statutu dla ośrodka  należy uznać za konieczne.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XLI/461/2022                                                                                              

Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 lutego 2022 r. 

 

 

Statut 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

                                                          § 1 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku, zwany dalej „Ośrodkiem" jest 

jednostką organizacyjną Miasta Sulejówek powołaną w celu: 

1) wykonywania zadań gminy w zakresie pomocy społecznej określonych w ustawie z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  

2) prowadzenia ośrodka wsparcia dziennego dla osób starszych: Dziennego Domu 

„Senior+” w Sulejówku, wykonującego zadania gminy określone w art. 17 ust. 2 pkt 3 

ustawy o pomocy społecznej.  

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.  

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Sulejówku przy ul. Świętochowskiego 4.  

4. Obszarem działania Ośrodka jest Miasto Sulejówek.  

                                                                            § 2  

Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.  

                                                           § 3  

Ośrodek działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

7) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości;  

8) ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; 

10) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;  

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych;   

12) ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

13) ustawy  z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne; 

14) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 



15) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie;  

16) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

17) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

18) ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym; 

19) ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

20) uchwały  Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 

2019-2023 ( MP. poz. 1007); 

21) uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego Senior + na lata 2021-2025 ( MP. z 2021 r. poz.10);  

22) uchwały Nr 119/XXXII/92  Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 16 maja 1992 r. 

w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku;  

23) innych ustaw i stosownych przepisów prawa;   

24) niniejszego Statutu. 

Rozdział II  

Cele i zadania  

                                                           § 4 

Celem działania Ośrodka jest: 

1) umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia 

oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji; 

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; 

3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin 

oraz ich integracji ze  środowiskiem.  

                                                                 § 5 

Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań określonych w przepisach 

prawa jako zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 

gminie.  

                                                              § 6 

1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 

1) koordynowanie realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, z 

uwzględnieniem  zagadnień z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz innych  programów, których celem jest integracja osób i 

rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

2) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej; 

3) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

4) prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta 

Sulejówek; 

5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;  

6) ustalanie uprawnień do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej 



przewidzianych przepisami prawa i ich realizacja;  

7) praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym;  

8) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;  

9) kierowanie mieszkańców Miasta Sulejówek do domu pomocy społecznej w 

przypadkach określonych przepisami prawa i ponoszenie odpłatności za ich pobyt;  

10) prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia o zasięgu lokalnym oraz 

organizowanie opieki i usług domowych;  

11) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia;  

12) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej;  

13) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych poprzez pracę z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu dziecka;  

14) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;  

15) ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i ich wypłacanie; 

16) ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do 

alimentów i ich wypłacanie;  

17) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;  

18) ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłacanie; 

19) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze         

środków publicznych; 

20) ustalanie prawa do dodatków mieszkaniowych i ich wypłacanie; 

21) ustalanie prawa do dodatków energetycznych i ich wypłacanie; 

22) ustalanie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w 

czasie porodu i jego wypłacanie;  

23) ustalanie prawa do dodatków osłonowych i ich wypłacanie”; 

24) wydawanie zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10 g-10 r  ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska”.  

 

2. W strukturze Ośrodka funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla osób starszych Dzienny 

Dom „Senior+” w Sulejówku. 

 

                                                                    § 7 

W celu wykonania zadań określonych w § 6 Ośrodek może zlecać w drodze otwartego 

konkursu ofert realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom 

pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie 

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności 

sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie 

pomocy społecznej.  



Rozdział  III 

 Zarządzanie i organizacja  

                                                                         § 8 

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Ośrodka, w tym nawiązanie i 

rozwiązanie stosunku pracy,  wykonuje Burmistrz Miasta Sulejówek, dalej zwany 

„Burmistrzem”. 

3. Kierownik Ośrodka odpowiada za organizację pomocy społecznej na terenie Miasta 

Sulejówek, dysponuje środkami finansowymi na pomoc społeczną oraz odpowiada za jej 

poziom i realizację. 

4. Podczas nieobecności Dyrektora, działalnością Ośrodka kieruje jego zastępca lub inny 

upoważniony przez Dyrektora pracownik Ośrodka. 

5. Dyrektor Ośrodka, na podstawie odrębnych upoważnień Burmistrza lub Rady Miasta 

prowadzi postępowania i wydaje decyzje   administracyjne w indywidualnych sprawach 

pozostających w zakresie działania Ośrodka. 

6. O ile przepisy szczególne przewidują taką możliwość, upoważnienia, o których mowa w 

ust. 5, mogą być również udzielone innemu pracownikowi na wniosek Dyrektora Ośrodka. 

7. W sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka, Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia. 

8. W stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku, czynności w sprawach z zakresu 

prawa pracy wykonuje  Dyrektor Ośrodka. 

9. Sprawy związane ze swoją działalnością Ośrodek prowadzi samodzielnie. 

                                                           § 9  

1. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka, w tym Dziennego Domu "Senior +" określa 

regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Ośrodka. 

2. W strukturze Ośrodka, do prowadzenia poszczególnych rodzajów spraw, mogą zostać  

wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne (sekcje, działy, zespoły itp.). 

3. Zasady działania Dziennego Domu "Senior +" określa regulamin organizacyjny nadany 

przez Dyrektora Ośrodka.  

                                                         § 10  

Dyrektor Ośrodka w terminie do 31 marca każdego roku przedkłada Radzie Miasta 

Sulejówek sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok poprzedni oraz przedstawia potrzeby 

w zakresie pomocy społecznej. 

                                                         § 11 

1. Nadzór nad działalnością Ośrodka, w tym nad realizacją zadań własnych Gminy, sprawuje 

Burmistrz. 

2. Nadzór nad merytoryczną działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje 

Wojewoda Mazowiecki. 

3. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny 

Księgowy oraz Kierownicy działów organizacyjnych.  

 4. Kontrolę wewnętrzną w Dziennym Domu Senior +, o którym mowa w § 5 ust. 2 sprawuje 

Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz Kierownik ośrodka wsparcia. 

 

 

 



Rozdział IV  

Majątek i działalność finansowa 

 

 § 12 

Majątek Ośrodka stanowi własność Miasta Sulejówek. 

 

                                                             § 13 

1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami 

określonymi dla tych jednostek w przepisach ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych i innych przepisach prawa. 

2. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowywany na podstawie 

uchwały budżetowej  Miasta Sulejówek. 

4. Źródłem finansowania Ośrodka są środki budżetowe i pozabudżetowe. 

5. Dyrektor Ośrodka może zaciągać zobowiązania na realizacje zadań do wysokości kwot 

wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym Ośrodka. 

6. Zaciąganie zobowiązań przez Dyrektora Ośrodka wymaga kontrasygnaty Głównego 

Księgowego Ośrodka. 

                                                        Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 14. 

 

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu są dokonywane w trybie obowiązującym dla jego 

uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


