
UCHWAEA Nr 181/XVIII/2016 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu OLrodka Pomocy Spolecznej w Serocku 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie 
gminnym (Dz. U. z 201 5 r., poz. 15 15 z p 6 h .  zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, 
co nastqpuje: 

Uchwala siq Statut OSrodka Pomocy Spolecznej w Serocku w brzmieniu stanowiqcym 
zdqcznik do niniejszej uchwdy. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock oraz Kierownikowi 
OSrodka Pomocy Spolecznej w Serocku. 

Traci moc Statut OSrodka Pomocy Spolecnej w Serocku stanowiqcy zalqcznik do uchwaly 
Nr 385lXLIl2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 paidziernika 2013 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Oirodka Pomocy Spolecznej w Serocku. 

Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowyrn 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie 
do uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu OSrodka Pomocy Spolecznej w Serocku 

Statut OSrodka Pomocy Spolecznej w Serocku powinien by6 dokumentem czytelnym 
i przejrzystym. Wobec powyiszego zaproponowano przyjecie uchwaly, kt6rej treS6 
odzwierciedla wszystkie dokonane zmiany do uchwaly Nr 3 85/XLI/20 13 Rady Miej skiej 
w Serocku z dnia 28 paidziernika 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu OSrodka Pomocy 
Spolecznej w Serocku. 

Ponadto, w przedstawionej treici niniejszego projektu statutu uwzglqdniono nowe 
zadanie wynikajqce z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pahstwa w wychowywaniu 
dzieci (projekt Rodzina 500+). 



zalqcznik do uchwab Nr 181/XVIII/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

STATUT 
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w SEROCKU 

OSrodek Pomocy Spolecznej w Serocku zwany dalej ,,OPSn dziala na podstawie, miqdzy 
innyrni: 

1) uchwaly Nr 681XI90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Serock z dnia 27 kwietnia 1990 
r. w sprawie utworzenia OSrodka Pomocy Spolecznej w Serocku, 

2) niniej szego Statutu, 
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 

z poin. zm.), 
4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1 14 z p6in. zm.), 
5) ustawy z dnia 7 wrzeinia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow ( Dz. 

U. z 201 6 r. poz. 169), 
6) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paristwa w wychowywaniu dzieci @z. U. 

z 2016 r., poz. 195) 
7) ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeiwoici i przeciwdzialaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), 
8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 201 5 

r., poz. 1390), 
9) ustawy z dnia 9 czenvca 201 1 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej 

@z. U. z 2015 r. poz. 332 z pbin. zm.), 
10) ustawy z dnia 5 grudnia 20 14 r. o Karcie Duzej Rodziny (Dz. U. z 20 14 r., poz. 1863), 
11) ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oiwiaty (Dz. U. z 20 15 r., poz. 2 156), 
12) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z p6in. zm.), 
13) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze Srodkow publicnych (Dz. U. z 201 5 r., poz. 581 z p6in. zm.), 
14) ustawy z dnia 4 lutego 201 1 r. o opiece nad dziedmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 201 6 

r., poz. 157). 

1. OPS jest jednostkq budietowq gminy. 
2. Zadania realizowane przez OPS: 
1) pomoc spoleczna; 
2) gwiadczenia rodzinne; 
3) fimdusz alimentacyjny; 
4) Swiadczenia na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pahstwa 

w wychowywaniu dzieci; 
5) profilaktyka i rozwiqzywanie problem6w alkoholowych; 
6) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczni6w zarnieszkalych na terenie 

gminy Miasto i Gmina Serock; 



7) obsluga administracyjna Zespolu Interdyscyplinarnego; 
8) wspieranie rodziny; 
9) wynikaj qce z ustawy z dnia 5 grudnia 20 14 r. o Karcie Duiej Rodziny; 
10) organizacja prac spolecznie uzytecznych dla bezrobotnych; 
1l)potwierdzanie prawa do Swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych ze irodk6w 

publicznych; 
12) obsluga dotacji dla podmiotow prowadzqcych zlobki oraz nadz6r nad ilobkarni, 

klubarni dzieciqcymi i dziennymi opiekunami. 
3. OPS ma siedzibq w Serocku. 
4. Teren dzidania OPS obejmuje Miasto i Gminq Serock. 

1. OPS jest jednostkq organizacyjnq, kt6rej dzialalnoS6 nadzoruje Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock. 

2. Pracq OPS kieruje i reprezentuje go Kierownik zatrudniony przez Burmistrza Miasta 
i Grniny Serock. 
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1. Srodki finansowe na realizacjq zadah zleconych i dotacji do z a d h  wiasnych, w tym 
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownik6w OPS, oraz warunki realizacji 
tych z a d h  zapewnia i okreila Wojewoda Mazowiecki. 

2. Srodki finansowe na realizacjq zadah wlasnych, w tym na wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi dla pracownikdw OPS oraz warunki realizacji tych zadan zapewnia 
Miasto i Gmina Serock. 

3. W ramach posiadanych kompetencji i udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock pelnomocnictw Kierownik OPS moze aplikowak w formie wniosk6w 
na realizacje projekt6w o Srodki finansowe z Unii Europejskiej oraz z budzetu 
centralnego. 

Prawa i obowiqzki pracownikow zatrudnionych w OPS okreila ustawa z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzqdowych oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
spolecznej . 

Kierownik OSrodka Pomocy Spolecznej okreSla organizacjq wewnqtrznq oraz szczeg6lowy 
zakres zadd  i obowiqzk6w dla poszczeg6lnych stanowisk pracy w Regulaminie 
Organizacyjnym OSrodka Pomocy Spolecznej w Serocku. 

Wszelkie zmiany Statutu mogq by6 dokonywane na zasadach i w trybie przewidzianym dla 
jego uchwalenia. 


