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Uchwala Nr XXXIX/299/2014 

Rady Powiatu Mławskiego 

z dnia 5 sierpnia 2014 roku 

w sprawie Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. 

Na podstawie art.4 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm. ) art. 19 pkt.11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz art. 6 ust.3 pkt. 2 i ust. 4 pkt.I ustawy z dnia 22 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 ze zm.) 

Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: 

§1 

Uchwala się Statut Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w brzmieniu w załącznika do niniejszej 

uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. 

§3 

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/308/2006 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 05.10.2006r. w sprawie 

nadania Statutu Zespołowi Ośrodków Wsparcia w Mławie oraz Uchwała Nr XXV/192/2013 Rady 

Powiatu Mławskiego z dnia 27.02.2013r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Ośrodków Wsparcia 

w Mławie . 

§4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
/:;! d,,,,a ~ ;. lt_~ ffe-> l--z. 

Michał Danielewicz 



Statut 

Załącznik 
do Uchwały Nr XXXIX/299/2014 
Rady Powiatu Mławskiego 
z dnia 5 sierpnia 2014 roku 

Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Zespół Ośrodków Wsparcia zwany dalej „Zespołem" działa na podstawie między innymi 
następujących aktów prawnych:· 

1) Ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r. 
poz. 595 ze zm.) 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 2013r. poz. 182 
ze zm.) 

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1493 ze zm.), 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. 
poz. 885 ze zm.) 

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 201 lr. 
w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki 
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków 
prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 50, poz. 
259) 

6) niniejszego statutu. 

§2 

W skład Zespołu wchodzą: 

1) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

§3 

1. Zespół Ośrodków Wsparcia nie posiada osobowości prawnej. 

2. Siedzibą Zespołu Ośrodków Wsparcia jest miasto Mława. 

3. Zespół Ośrodków Wsparcia jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

4. Nazwa Zespołu brzmi:,, Zespół Ośrodków Wsparcia". 
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3. Zespół Ośrodków Wsparcia jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

4. Nazwa Zespołu brzmi: ,, Zespół Ośrodków Wsparcia". 

5. Zespół Ośrodków Wsparcia w zakresie zadań własnych Powiatu prowadzi działalność na 
terenie Powiatu 
6. Zespół Ośrodków Wsparcia w zakresie zadań zleconych przez organ administracji 
rządowej prowadzi działalność na terenie województwa mazowieckiego. 

Rozdział 2 

Cele i zadania Zespołu Ośrodków Wsparcia 

§4 

1. Zespół jest wielofunkcyjnym ośrodkiem wsparcia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu przemocy domowej. 

2. Celem podstawowym Zespołu jest prowadzenie interwencji kryzysowej jako zespołu 
działań realizowanych w ramach specjalistycznego poradnictwa oraz udzielanie 
całodobowego schronienia osobom i rodzinom, w tym dotkniętym przemocą, w celu 
zapobiegania lub pogłębiania się występujących zagrożeń lub dysfunkcji. 

§5 

Zakres działalności Zespołu obejmuje wykonywanie zadań wynikających z ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie społecznej: 

1) z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat - prowadzenie 
specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

2) własnych powiatu-prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. 

§6 

1. Do zadań Zespołu z zakresu § 5 pkt. 1 statutu należy świadczenie usług w zakresie: 

1) w zakresie intenvencyjnym: 

a) zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym 
pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech 
miesięcy z możliwością przedłużenia w uzasadnionych sytuacjach ofiary przemocy 
w rodzinie, 

b) ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, 



c) udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawneJ oraz 
zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy 
wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie. 

d) rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocena ryzyka w zakresie 
zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką, 
a także udzielenie pomocy innej niż określona w lit, a-c. 

2) w zakresie terapeutyczno -wspomagającym.:. 

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

b) opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie 
uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy, 

c) udzielanie poradnictwa: 

medycznego 
- psychologicznego 

prawnego 
socjalnego 

d) prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy 
w rodzinie, 

e) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy 
w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc 
w rodzinie, 

f) zapewnienie dostępu do pomocy medycznej, 

g) ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w tej rodzinie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. , poz. 182 ze zm.) i udzielanie im wsparcia 
lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej 
i terapeutycznej. 

h) udzielnie konsultacji wychowawczych; 

3) W zakresie potrzeb bytowych zapewnienie: 

a) całodobowego okresowego pobytu dla maksymalnie piętnastu osób, 

b) pomieszczeń na nocleg przeznaczonych maksymalnie dla p1ęcm osób 
z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie, 

c) wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci 
i miejsca do nauki, 

d) ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych w sposób umożliwiający korzystanie 
zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci, odpowiednio jedna łazienka na pięć 
osób, 



e) miejsca do prania i suszenia, 

f) ogólnodostępnej kuchni, 

g) wyżywienia, odzieży i obuwia, 

h) środków higieny osobistej i środków czystości. 

4) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zapewnia 
świadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i h, w sytuacji, jeżeli dochód ofiary 
przemocy w rodzinie nie przekracza aktualnie obowiązującego kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

5) działania profilaktyczne, 

6) wdrażanie programów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc 
w rodzinie. 

2. Do zadań Zespołu z zakresu zadań z § 5 pkt. 2 statutu należy: 

1) zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej i prawnej dla osób 1 rodzin 
w sytuacji kryzysu psychicznego poprzez: 

a) prowadzenie interwencji kryzysowej osobiście w siedzibie Zespołu Ośrodków 
Wsparcia oraz w miejscu pobytu klienta, 

b) prowadzenie interwencji kryzysowych telefonicznych, 

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, w tym rodzinnego 

d) prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie 
urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, próby samobójcze, klęski żywiołowe 
itp.), 

e) udostępnienie w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa klienta lub 
dobra procesu pomocy, miejsc całodobowego pobytu na terenie Ośrodka przy ul. 
Słowackiego 18, (Ośrodek Interwencji Kryzysowej dysponuje trzema miejscami 
całodobowego pobytu) 

2) upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat kryzysu i sposobów radzenia 

sobie z trudnymi sytuacjami 

3) udzielania pomocy osobom zagrożonym przestępstwami, które dotyczą handlu 
ludźmi, 

§7 

Zespół współpracuje z innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 
dziecka oraz instytucjami i podmiotami, których działalność skierowana jest na 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 



Rozdział 3 

Organizacja i zarządzanie Zespołem Ośrodków Wsparcia 

§8 

1. Pracą Zespołu Ośrodków Wsparcia kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor Zespołu 
Ośrodków Wsparcia zwany dalej „Dyrektorem". 

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Mławskiego po zasięgnięciu opinii 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. 

3. Do kompetencji Dyrektora Zespołu należy składanie oświadczeń woli i dokonywanie 
czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Zespołu, mających na celu realizację 
zadań statutowych Zespołu, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i 
banków, 

4. Starosta Mławski sprawuje nadzór nad Zespołem poprzez Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. 

5. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Zespołu Ośrodków 
Wsparcia określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa Zespołu. 

§9 

1. Finansowanie zadań Zespołu Ośrodków Wsparcia następuje: 

1) z dotacji celowej z budżetu państwa 

2) z budżetu powiatu. 

2. Zespół jest wyodrębnioną samobilansującą się jednostką budżetową Powiatu 
Mławskiego. 

3. Zespół posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

4. Mienie Zespołu Ośrodków Wsparcia stanowi majątek Powiatu Mławskiego. 

5. Zespół, jako jednostka budżetowa Powiatu Mławskiego prowadzi gospodarkę 

finansową zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o finansach 
publicznych oraz w ustawie o rachunkowości. 

6. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Ośrodków Wsparcia jest plan dochodów 
i wydatków zwany planem finansowym, przyjęty w trybie przepisów ustawy 
o finansach publicznych. 



7. Zespół prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 

tym zakresie, sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji dochodów 
i wydatków. 

8. Nadzór nad wykonaniem planu finansowego sprawuje Dyrektor Zespołu Ośrodków 

Wsparcia w Mławie. 

9. Nadzór nad finansami Zespołu Ośrodków Wsparcia sprawuje Główny Księgowy. 

Rozdział 5 

Mienie Zespołu 

§ 10 

Pozostające w zarządzie Zespołu Ośrodków Wsparcia nuerue Powiatu Mławskiego tj. 

zabudowana działka o nr ewidencyjnym 4013/13 oraz działka o nr ewidencyjnym 4013/17 
położone w Mławie przy ul. Słowackiego 18. 

Rozdział 6 

Postanowienie końcowe 

§ 11 

Zmiana statutu następuje w formie właściwej do jego uchwalenia. 

§ 12 

Statut obowiązuje zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Mławskiego o jego nadaniu. 

Przewodniczący Rady P~wiatu 
,,, . (:::)t"",...,.-,,. ~re~ :,, .,_ 
ichał Danielewicz 


