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Załącznik do uchwały nr IV/28/11
Rady Gminy Pszczołki
z dnia 9 marca 2011 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PSZCZÓŁKACH
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach, zwany dalej Ośrodkiem, jest
jednostką budżetową Gminy Pszczółki.
2. Ośrodek ma siedzibę w Pszczółkach, przy ul. Pomorskiej 18.
3. Ośrodek obejmuje swym działaniem obszar Gminy Pszczółki.
4. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Pszczółki.
Rozdział II
Zakres działania i zadania
§2
1. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone wymienione w ustawie o pomocy
społecznej oraz inne zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazane do
realizacji przez Ośrodek, bądź powierzone do realizacji w drodze porozumień,
strategii, uchwał Rady Gminy Pszczółki oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta Gminy
Pszczółki.
2. Ośrodek wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej,
2) świadczeń rodzinnych,
3) świadczeń z funduszu alimentacyjnego
4) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
5) dodatków mieszkaniowych
6) realizacji rządowych programów pomocy społecznej zobowiązujących gminę lub
Ośrodek do wykonywania zadań,
3. W zakresie realizacji celów i zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, zakładami opieki zdrowotnej,
fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Rozdział III
Organizacja wewnętrzna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
§3
1. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Pszczółki.
2. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego
odpowiedzialny.
3. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.
4. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne zgodnie z upoważnieniem
Wójta Gminy.
5. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 4 może być udzielone innej osobie na
wniosek Kierownika Ośrodka.
6. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności
Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej

§4
1. Kierownik jest pracodawcą dla podległych pracowników w rozumieniu przepisów
prawa pracy.
2. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników oraz podejmuje decyzje jednoosobowo
we wszystkich sprawach pracowniczych.
3. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi
i w sprawach pracowniczych w stosunku do nich mają zastosowanie przepisy ustawy
o pracownikach samorządowych.
§5
Szczegółowe zasady działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, ustanowiony przez Kierownika Ośrodka w drodze zarządzenia.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§6
Zmiany treści Statutu mogą być dokonywane na wniosek Wójta Gminy Pszczółki
lub Kierownika Ośrodka w drodze uchwały Rady Gminy Pszczółki.

