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UCHWAŁA NR L/448/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi
Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.1)), Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.2)), art. 9 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2017 r., poz. z późn. zm.3)), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2077), Umowy zawartej w dniu 30 listopada 1995 r. pomiędzy Wojewódzkim Zespołem
Pomocy Społecznej w Warszawie, a Gminą Karczew w sprawie zorganizowania i prowadzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie, Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487), Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
(Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586) uchwala się, co następuje:
§ 1. Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie, otrzymuje brzmienie
jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/225/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia Statutu-Miejsko Gminnego Ośrodka
Samopomocy Środowiskowej w Karczewie
i Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian w statucie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie będącym załącznikiem do Uchwały
Nr XXXI/225/2005.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 5. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz.2232.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz.1985.
3) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz.2245 i 2439.
2) Zmiana
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Załącznik do Uchwały Nr L/448/2018
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 30 stycznia 2018 r.
Statut
Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej
w Karczewie
Rozdział 1.
Postawienia Ogólne
§ 1. 1. Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie (zwany dalej M-GOSŚ) jest
budżetową jednostką organizacyjną Gminy, która została utworzona w celu realizacji zadań
zleconych
i własnych.
2. Siedziba M-GOSŚ mieści się w Karczewie przy ul. Gen. Stanisława Maczka 2.
3. Terenem działalności M-GOSŚ jest Gmina Karczew.
4. Bieżący nadzór nad działalnością M-GOSŚ sprawuje Burmistrz Karczewa oraz Mazowiecki Urząd
Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej w Warszawie.
§ 2. M-GOSŚ działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz.1769 z późn. zm.);
3) Ustawy dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882);
4) § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz.1586, z późn. zm.);
5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
6) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.);
7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników
samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1786 z późn. zm.) i Regulaminu wynagradzania pracowników MGOSŚ w Karczewie z dnia 10 listopada 2017 r.;
8) Umowy zawartej 30 listopada 1995 r. pomiędzy Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej
w Warszawie, a Gminą Karczew w sprawie zorganizowania i prowadzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy dla osób chorych psychicznie.
9) Uchwały Nr XLVI/403/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2017 r. w Sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Gminą Karczew, a Miastem Otwock, Gminą Józefów i Gminą
Celestynów porozumienia w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy
w Karczewie;
10) niniejszego Statutu.
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Rozdział 2.
Zakres działalności
§ 3. W ramach M–GOSŚ działa Środowiskowy Dom Samopomocy (zwany dalej „ŚDS”), który jest
ośrodkiem wsparcia dla 25 osób przewlekle chorych psychicznie zamieszkałych na terenie Gminy Karczew,
a także na podstawie Uchwały Nr XLVI/403/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Gminą Karczew, a Miastem Otwock, Gminą Józefów
i Gminą Celestynów porozumienia w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy jest
ośrodek wsparcia także dla osób zamieszkałych w tych gminach oraz Punkt Konsultacyjny dla Osób
Uzależnionych i Współuzależnionych świadczący usługi na rzecz mieszkańców Gminy Karczew,
w szczególności osób i rodzin, w których występuje problem uzależnień lub przemocy w rodzinie.
§ 4. 1. M-GOSŚ realizuje zadania zlecone Gminie Karczew z zakresu pomocy społecznej polegające
w szczególności na:
1) działaniach zapewniających wsparcie i integrację społeczną osobom przewlekle chorym psychicznie,
2) podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia u osób
chorych psychicznie,

przewlekle

3) zwiększeniu mobilności i społecznej aktywności osób korzystających z ŚDS,
4) zmniejszeniu liczby ponownych hospitalizacji osób korzystających z ŚDS.
2. M-GOSŚ realizuje zadania własne Gminy Karczew związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Polegające
w szczególności na:
1) zapewnieniu pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych do alkoholu oraz ich rodzin,
2) motywowaniu osób do podjęcia leczenia odwykowego i pomoc w utrzymaniu trzeźwości,
3) udzielaniu rodzinom osób uzależnionych pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie,
4) zapobieganiu negatywnym skutkom, jakie wywołuje choroba alkoholowa i przemoc w rodzinie.
§ 5. M-GOSŚ realizuje zadania we współpracy z działającymi na terenie Gminy Karczew instytucjami,
organizacjami społecznymi oraz współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi
instytucjami spoza terenu Gminy Karczew.
Rozdział 3.
Struktura organizacyjna M-GOSŚ, finanse
§ 6. 1. M-GOSŚ kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.
2. Kierownik składa Radzie Miejskiej w Karczewie coroczne sprawozdanie z działalności M-GOSŚ.
3. Szczegółowa struktura organizacyjna określona jest w Regulaminie Organizacyjnym ŚDS i Regulaminie
pobytu w ŚDS ora w Regulaminie Organizacyjnym M-GOSŚ.
§ 7. 1. M-GOSŚ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
Publicznych i obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

w Ustawie o finansach

2. Działalność M-GOSŚ jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Karczew
oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową.
3. Podstawą gospodarki finansowej M-GOSŚ jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Miejską
w Karczewie.
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§ 8. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie przewidzianym do jego
uchwalenia.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

