UCHWAŁA NR XXXIX/342/21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818) oraz

art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:
§1Nadaje się statut Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, określający rodzaj i zakres zadań,
w tym usług społecznych oraz szczegółową organizację Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Załącznik do uchwały
nr XXXIX/342/21
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 maja 2021 roku

STATUT
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE
§1.
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną

Miasta Żyrardowa, działającą w formie jednostki budżetowej.
§2.

1. Siedzibą Centrum jest Miasto Żyrardów.
2. Terenem działania Centrum jest Miasto Żyrardów.

§3.

Centrum działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1818),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
4) niniejszego Statutu.

§4.
Centrum realizuje:

1) zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane dotychczas

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie, to jest:
a) zadania z zakresu pomocy społecznej: przyznawanie i realizacja świadczeń pieniężnych

i niepieniężnych z pomocy społecznej, realizacja zadań wynikających z rządowych programów
pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz

rozwój specjalistycznego wsparcia, prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność
zawodowa, ukierunkowana na wzmacnianie lub odzyskiwanie przez osoby i rodziny zdolności do
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, tworzenie i realizacja gminnych programów

osłonowych,
b) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie procedury
Niebieskiej Karty przez Zespół Interdyscyplinarny oraz udzielanie wsparcia psychologicznego

i prawnego osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie,

c) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych poprzez ustalanie i wypłacanie świadczeń
rodzinnych,

d) zadania z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez przyznawanie
i wypłacanie

świadczeń z funduszu alimentacyjnego

oraz prowadzenie postępowań wobec

dłużników alimentacyjnych,

e) zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie

i wypłacanie świadczeń wychowawczych ,
f) zadania z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” poprzez zapewnienie

dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, wypłacanie 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,

g) zadania z zakresu rządowego programu „Dobry start” poprzez udzielanie wsparcia
finansowego rodzinom z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku

szkolnego,
h) zadania z zakresu ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów poprzez udzielanie

zasiłków opiekunom osób niepełnosprawnych,
i) zadania z zakresu ochrony środowiska poprzez wydawanie przewidzianych w przepisach

prawa zaświadczeń o wysokości dochodów osobom, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego funduszu dofinansowania do

przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska,
j) zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym wspieranie rodzin

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
pomocy asystenta rodziny i

rodziny wspierającej,

zapewnienie

zapewnienie dostępu do specjalistycznego

poradnictwa, współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej,
k) zadanie z zakresu opieki zdrowotnej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych

potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
osobom innym niż ubezpieczeni,
l) zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez udzielanie oparcia społecznego

osobom z zaburzeniami psychicznymi lub osobom upośledzonym umysłowo oraz wnioskowanie do

sądu o wydanie orzeczenia o przyjęciu osoby z zaburzeniami psychicznymi lub osoby upośledzonej
umysłowo bez jej zgody do domu pomocy społecznej;
2) nierealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie do dnia utworzenia

Centrum zadania z zakresu pomocy społecznej, wpierania rodziny, polityki prorodzinnej, pobudzania

aktywności obywatelskiej, wspierania osób niepełnosprawnych, mieszkalnictwa, reintegracji
zawodowej i społecznej, to jest:

a) opracowywanie indywidualnych planów usług społecznych.
b) podejmowanie działań w celu

aktywizacji

wspólnoty

samorządowej,

w szczególności

organizowanie działań wspierających,
c)

prowadzenie

postępowań

oraz

przyznawanie

dodatków

mieszkaniowych

i dodatków

energetycznych,
d) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym przygotowywanie pod

względem formalnym postępowań w celu zlecenia w trybie konkursów realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w danej
dziedzinie,

e) podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób starszych,
f) działania środowiskowe na rzecz osób młodych ukierunkowane na rozwijanie zainteresowań
i alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
g) wsparcie rodzin w sytuacjach trudnych, w tym w kryzysach normatywnych,
h) wsparcie specjalistyczne dla mieszkańców ukierunkowane na rozwój i rehabilitację,

i) udzielnie kompleksowej informacji o ofercie usług społecznych i możliwościach skorzystania
z tych usług na terenie Miasta Żyrardowa,
j) organizowanie wsparcia w postaci mieszkań chronionych,

k) organizowanie społeczności lokalnej.
§5.

Celem działania Centrum jest:
l) zaspokajanie, stosownie do możliwości Centrum, zgłaszanych potrzeb świadczonych na rzecz

osób, rodzin, grup społecznych, grup lub ogółu mieszkańców; dokonywanie analizy i oceny zjawisk,
które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do

uzyskania tych świadczeń,

2) tworzenie warunków umożliwiających mieszkańcom gminy

Miasto Żyrardów samodzielne

funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, w szczególności osobom samotnym, które z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz ich integrację ze
społecznością w stopniu adekwatnym do indywidualnych możliwości i potrzeb,
3) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są

one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
4) wsparcie osób i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

5) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

stosownie do możliwości Centrum,
6) wypracowanie partycypacyjnego modelu usług społecznych, w którym działania instytucjonalne

wspierane są przez organizacje samorządowe, podmioty ekonomii społecznej i osoby fizyczne.
§6.
1. Zadaniem Centrum Usług Społecznych jest realizacja szeroko rozumianych usług społecznych,

wspieranie rodziny, osób niepełnosprawnych, seniorów, system pieczy zastępczej, promocja
i ochrona zdrowia.

2. Centrum może wykonywać usługi społeczne będące zadaniami gminy (własne i zlecone z zakresu
administracji rządowej) oraz inne zlecone Centrum, realizowane na podstawie odrębnych przepisów.

§7.
Centrum realizując zadania statutowe współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami
pozarządowymi.
§8.
1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego

działalności i reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Dyrektor Centrum odpowiedzialny jest przed Prezydentem Miasta Żyrardowa za działalność
Centrum, a w szczególności za należytą organizację pracy oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie
zadań statutowych.

§9.
1. W strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębnia się:

1) Dyrektora Centrum,
2) Zespół do spraw organizowania usług społecznych,

3) Zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
4) Stanowisko organizatora społeczności lokalnej,

5) Zespół do spraw Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego,
6) Zespół Administracyjno-Ekonomiczny,

7) Samodzielne jednoosobowe stanowiska pracy.
2. W ramach Zespołu do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wyodrębnia się:
1)

Sekcja do spraw świadczeń z pomocy społecznej,

2)

Sekcja do spraw realizacji świadczeń z pomocy społecznej,

3)

Sekcja pracy socjalnej i asystentury rodzinnej.

§ 10.
Szczegółowy zakres działań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne i stanowiska

pracy, zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nich zatrudnionych określa Regulamin

Organizacyjny Centrum, nadawany przez Dyrektora Centrum. Regulamin Organizacyjny Centrum
podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Żyrardowa.

§11.
Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, instrukcji, regulaminów w sprawach
dotyczących funkcjonowania Centrum.

§12.
Dyrektor Centrum dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników
zatrudnionych w Centrum.

§13.
1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych
w ustawie o

finansach publicznych oraz zgodnie z właściwymi

przepisami

dysponuje

wyodrębnionymi rachunkami bankowymi.

2. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi roczny plan dochodów i wydatków zwany
planem finansowym.

3. Gospodarkę finansową Centrum prowadzi Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego

Centrum.
§14.
1. Majątek Centrum stanowi własność Miasta Żyrardowa.
2. Dyrektor Centrum zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte

wykorzystanie.
§15.
Centrum używa podłużnej pieczęci o treści: „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”.

§16.
Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
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