
UCHWALA NR XV/121/12
RADYMIASTA RAWAMAZOWIECKA

z dnia 15 lutego 2012r.

Na padstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. a samarzqdzie
gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591, z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113,
paz. 984, Nr 153, paz. 1271, Nr 214, paz. 1806, z 2003r. Nr 80, paz. 717, Nr 162, paz. 1568,
z 2004r. Nr 102, paz. 1055, Nr 116, paz. 1203, Nr 167, paz. 1759, z 2005r. Nr 172, paz. 1441,
Nr 175, paz. 1457, z 2006 r. Nr 17, paz. 128, Nr 181, paz. 1337, z 2007 r. Nr 48, paz. 327, Nr 138,
paz. 974, Nr 173, paz. 1218, z 2008 r. Nr 180, paz. 1111, Nr 223, paz. 1458, z 2009 r. Nr 52, paz.
420, Nr 157, paz. 1241, z 2010 r. Nr 28, paz. 142 i 146, Nr 40, paz. 230, Nr 106, paz. 675, z 2011 r.
Nr 21, paz. 113, Nr 117, paz. 679, Nr 134, paz. 777, Nr 149, paz. 887, Nr 217, paz. 1281), art. 110
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. a pamacy spalecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, paz. 1362,
Nr 202, paz. 1551, Nr 219, paz. 1706, Nr 221, paz. 1738, z 2010r. Nr 28, paz. 146, Nr 40, paz. 229,
Nr 81, paz. 527, Nr 125, paz. 842, Nr 217, paz. 1427, z 2011 r. Nr 81, paz. 440, Nr 106, paz. 622,
Nr 149, paz. 887) araz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. a finansach publicznych Dz.
U. z 2009r. Nr 157, paz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, paz. 146, Nr 96, paz. 620, Nr 123, paz. 835,
Nr 152, paz. 1020, Nr 238, paz. 1578, Nr 257, paz. 1726, z 2011 r. Nr 185, paz. 1092, Nr 201, paz.
1183) Rada Miasta w Rawie Mazowieckiej uchwala, co nast~puje:

§ 1. Uchwa1a si~ Statut Miejskiega Osrodka Pamacy Spalecznej w Rawie Mazawieckiej
w brzmieniu stanawiqcym zalqcznik da niniejszej uchwaly.

§ 3. Traci mac Uchwala Nr XVIII/167/04 Rady Miasta Rawa Mazawiecka z dnia
24 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Osradkawi Pamacy Spalecznej w
Rawie Mazawieckiej.
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Zal,\:cznik do Uchwaly Nr XV/121/12
Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej
z dnia 15 lutego 2012 r.

§ 1. Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej zwany dalej
"Osrodkiem" jest samodzielnqjednostkq organizacyjnq, nie posiadajqcq osobowosci prawnej,
dzialajqcqjako wyodr~bniona jednostka budzetowa gminy - Miasto Rawa Mazowiecka.

§ 2. Osrodek dziala na podstawie obowiqzujqcych przepis6w, a w szczeg61nosci:
1) ustawy z dnia 12 marc a 2004 LOpomocy spolecznej (Dz.U.z 2009 LNr 175, poz.1362
z p6in. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z
p6Zn. zm.),
3) niniejszego Statutu.

§ 3. Siedziba Osrodka miesci si~ w Rawie Mazowieckiej ul. Kosciuszki 5, a terenem
dzialalnosci Osrodka jest obszar miasta Rawa Mazowiecka.

§ 4. Celem dzialalnosci Osrodka jest w szczeg61nosci:
1) wsp6ltworzenie 10ka1nejpolityki spolecznej,
2) wspieranie os6b i rodzin w wysilkach zmierzajqcych do zaspokojenia niezb~dnych potrzeb
i umozliwienie im zycia w warunkach odpowiadajqcych godnosci czlowieka,
3) dqzenie do zyciowego usamodzielnienia os6b i rodzin oraz ich integracji ze srodowiskiem,
4) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji zyciowych, kt6rych osoby i rodziny nie Sqw
stanie pokonac wykorzystujqC wlasne uprawnienia, zasoby i mozliwosci.

§ 5. Osrodek realizuje zadania wlasne gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu
administracji rzqdowej, wynikajqce z ustaw:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 L 0 pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 L Nr 175, poz. 1362 z
p6Zn. zm.),
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 L 0 swiadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2006LNrl39,
poz.992
z p6Zn. zm.),
3) ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 L 0 pomocy osobom uprawnionym do aliment6w (Dz.U.
z 2009L Nr 1, poz. 7 z p6in. zm.),
4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 L 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r
Nr 180, poz. 1493 z p6Zn. zm.),
5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej (Dz. U. z
2011r Nr 149, poz. 887 z p6in. zm.)
6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r 0 ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r Nr Ill,
poz. 535 z p6in. zm.)



§ 6. Osrodek wsp61pracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami spolecznymi i
pozarzqdowymi, Kosciolem Katolickim, innymi kosciolami, zwiqzkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji okreslonych zadan z zakresu pomocy
spolecznej.

§ 7. 1. Dyrektor Osrodka moze wytaczae na rzecz obywateli pow6dztwa 0 roszczenia
alimentacyjne.
2. Osrodek moze kierowae wnioski 0 ustalenie niezdolnosci do pracy, niepelnosprawnosci i
stopnia niepelnosprawnosci do organ6w okreslonych odr~bnymi przepisami.

III. ORGANIZACJA I ZARZJ\DZANIE.
§ 8. 1. Osrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewn'ltrz dyrektor, kt6ry odpowiada za

caloksztalt dzialalnosci jednostki.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
3.Dyrektor Osrodka dziala jednoosobowo na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
4. Dyrektor Osrodka moze ustanowie swojego zast~pc~ okreSlaj'lc zakres jego dzialania.
5. Przy realizacji zadan Osrodka dyrektor jest uprawniony do wydawania zarz'ldzen, regulamin6w
i instrukcji zapewniaj'lcych prawidlowe funkcjonowanie Osrodka.
6. Dyrektor Osrodka wykonuje czynnosci pracodawcy w stosunku do os6b zatrudnionych w
Osrodku.

§ 9. 1. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej Dyrektor Osrodka
wydaje decyzje administracyjne z upowaznienia Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. udziela
upowaznienia do pomocy spolecznej.
2. Upowaznienie, 0 kt6rym mowa w ust. 1, moze bye takze udzielone innej osobie na wniosek
dyrektora Osrodka.
3. Dyrektor Osrodka lub osoba go zast~puj'lca mog'l zostae upowaznieni do prowadzenia
post~powania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotycz'lcych realizacji
zadan wlasnych i zadan zleconych gminie w trybie okreslonym przepisami dotycz'lcymi
realizacji tych zadan.

§ 10. Dyrektor Osrodka odpowiedzialny jest za wlasciw'l organizacj~ pracy dla
realizacji zadan i racjonalne gospodarowanie srodkami przyznanymi w budzecie.

§ 11. Struktury organizacyjne Osrodka i ich szczeg610wy zakres dzialania okresla
Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 12. 1. Osrodek gospodaruje wydzielonym maj'ltkiem, stanowi'lcym cz~se mienia
komunalnego, zapewnia jego ochron~ i zarz'ldza nim zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wartosc maj'ltku Osrodka okreslaj'lksi~gi inwentarzowe.



§ 13. 1. Osrodek prowadzi gospodarkct finansow'l. na zasadach okreSlonych ustaw'l. z
dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.) jako
jednostka budzetowa.
2. Srodki finansowe na realizacjct zadan i prowadzenie Osrodka zapewniaj'l.:
a) Wojewoda L6dzki na realizacjct zadan zleconych,
b) Miasto Rawa Mazowiecka na realizacjct zadan wlasnych.
3. Wydatkowanie srodk6w okreslonych w ust. 2 lit. a nadzoruje Wojewoda L6dzki,
wydatkowanie srodk6w okreslonych w ust. 2 lit. b gmina - Miasto Rawa Mazowiecka.
4. Dyrektor Osrodka przedstawia propozycje do projektu budzetu gminy w zakresie zadan
pomocy spolecznej i innych zadan realizowanych przez Osrodek a takze sklada coroczne
sprawozdanie z dzialalnosci Osrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spolecznej i
innych realizowanych zadan.
5. Osrodek posiada odrctbny rachunek bankowy.

§ 14. Prawa i obowi'l.zki pracownik6w Osrodka okreslaj'l.przepisy ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz'l.dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z p6in. zm.).

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie maj'l. wlasciwe
przeplsy prawa.

§ 16. Zmian w Statucie dokonuje sictw trybie i na zasadach obowi'l.zuj'l.cych przy jego
zatwierdzaniu.
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