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DRUK NR 482

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie: zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art.11 ust.2, art.12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. 2022r. poz.1634 z późn.zm.) oraz art.110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.), art.2 ust.12, ust.15, ust.16 oraz art.4 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz.1692), Rada Miejska w Halinowie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIV.196.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie nadania
statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Halinowie, zmienionej uchwałą nr XXXVI.322.2017
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 października 2017 r., zmienionej uchwałą nr XXIII.226.2020 Rady
Miejskiej w Halinowie z dnia 10 września 2020 r. oraz uchwałą nr XLI.377.2022 Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 10 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Rozdział III § 8 otrzymuje następujące brzmienie: „Rozdział III § 8
1) Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia Burmistrz Halinowa.
2) Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.
3) Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie, organizuje pracę Ośrodka, jest przełożonym służbowym
wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu
przepisów prawa pracy.
4) Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie Regulaminu organizacyjnego.”
2) Rozdział IV § 10 otrzymuje następujące brzmienie: „ Rozdział IV § 10
1. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków
zatwierdzony przez Dyrektora.
2. Bezpośredni nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Dyrektor.”
3) Rozdział IV § 12 otrzymuje następujące brzmienie: „Rozdział IV § 12 Wynagrodzenia pracowników
Ośrodka określa Regulamin wprowadzony przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych samorządu terytorialnego.”
4) w § 7 na końcu pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem, ustalaniem, i wypłatą dodatków przyznawanych
w zakresie źródeł ciepła, w tym wydawanie decyzji administracyjnych”..
§ 2. Ustala się tekst jednolity Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie w brzmieniu
stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, w którym uwzględnione zostały zmiany dokonane
uchwałą nr XXXVI.322.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 października 2017 r., uchwałą nr
XXIII.226.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 września 2020 r. oraz uchwałą nr XLI.377.2022 Rady
Miejskiej w Halinowie z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzania zmian w statucie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie oraz zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr …….
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia ………………

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W HALINOWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką
organizacyjną Gminy Halinów działającą w formie jednostki budżetowej.
2. W strukturze Ośrodka działa ośrodek wsparcia pod nazwą „Klub Senior+”, będący jednostką
organizacyjną pomocy społecznej.
§ 2.
Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 594 z późn.
zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.
zm.),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.),
4) innych aktów określających zadania pomocy społecznej w gminach,
5) 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 dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach
mieszkaniowych,
2) prowadzenie spraw dotyczących ustalania i wypłacania świadczenia wychowawczego na
postawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
3) prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
4) pracę socjalną,
5) realizację programów systemowych współfinansowanych z funduszy europejskich,
6) wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Halinowie i Zarządzeń Burmistrza Halinowa,
7) prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób starszych „Klub Senior+” w Halinowie utworzonego
uchwałą nr XIII.133.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie
utworzenia „Klubu Senior+” w Halinowie oraz określenia zasad jego funkcjonowania i
odpłatności.

§ 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,

4) prowadzenie spraw dotyczących ustalania i wypłacania świadczenia wychowawczego na
podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
5) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
6) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem, ustalaniem i wypłatą dodatku osłonowego, o
którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz.1),
w tym wydawanie decyzji administracyjnych.
7) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem, ustalaniem i wypłatą dodatków
przyznawanych w zakresie źródeł ciepła , w tym wydawanie decyzji administracyjnych.

Rozdział III
Organizacja Ośrodka
§ 8.
1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia Burmistrz Halinowa.
2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.
3. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie, organizuje pracę Ośrodka, jest przełożonym
służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje uprawnienia
pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
4. Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie Regulaminu organizacyjnego.
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 Dyrektora.
2. Bezpośredni nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Dyrektor.
§ 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 wprowadzony przez Dyrektora 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
Zmiana w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie nastąpiła w związku
z przekazaniem do Ośrodka zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą dodatku węglowego dla
mieszkańców Gminy Halinów. Wprowadzona została zmiana organizacyjna polegająca na zmianie
nazewnictwa stanowiska osoby zarządzającej Ośrodkiem z „Kierownika” na „Dyrektora”. Zmiana ta
związana jest z wcześniejszymi zmianami organizacyjnymi oraz w celu sprawnego zarządzania jednostką
w związku z planowanym powołaniem kierowników działów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Halinowie.
Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest dokonanie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Halinowie.

