UCHWAŁA NR XIII/102/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515
z późn. zm.), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 163 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach w brzmieniu, jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XI/95/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach zmieniona uchwałą nr XXIV/267/13 z dnia 18
grudnia 2013 r zmieniająca uchwałę nr XI/95/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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Załącznik do uchwały nr XIII/102/16
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 8 marca 2016 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
organizacyjną i budżetową Gminy Pszczółki, powołaną uchwałą nr V/38/91 Rady Gminy
w Pszczółkach z dnia 21 listopada 1991 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej na terenie 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 działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r.
Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 121 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r.
Nr 1390 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.);
8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 875
z póź. zm.);
9) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
114 z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 162);
11) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.);
12) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016
r. poz. 195);
13) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
966 z późn. zm.);
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14) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059
z późn. zm.);
15) ustawy z 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.);
16) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 1457 z późn. zm.)
17) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 23);
18) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515
z późn. zm.),
19) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1202 z późn. zm.);
20) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.);
21) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.
zm.);
22) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.);
23) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.),
24) uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2015 r. poz. 821);
25) innych właściwych aktów prawnych;
26) niniejszego statutu.
§3
1. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone 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 realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami
przekazanymi przez Wojewodę Pomorskiego, natomiast wykonując zadania własne gminy
kieruje się ustaleniami Rady Gminy Pszczółki oraz Wójta Gminy Pszczółki.
3. Ośrodek wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej,
2) świadczeń rodzinnych,
3) świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
4) zasiłków dla opiekunów,
5) świadczeń wychowawczych,
6) wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
7) profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami od alkoholu
i narkotyków,
8) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
9) dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
10) karty dużej rodziny,
11) realizacji obowiązków wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
12) świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
13) realizacji rządowych programów pomocy społecznej zobowiązujących gminę lub Ośrodek
do wykonywania zadań.
4. W zakresie realizacji celów i zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje na zasadzie
partnerstwa z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
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Rozdział III
Organizacja wewnętrzna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
§4
Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Pszczółki.
Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.
Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne zgodnie z udzielanymi upoważnieniami
Wójta Gminy.
5. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 4, może być udzielone innej osobie na wniosek
Kierownika Ośrodka.
6. W sprawach przekraczających zakres uprawnień przyznanych kierownikowi Ośrodka czynności
prawne w imieniu Ośrodka podejmuje Wójt Gminy.
7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej
1.
2.
3.
4.

§5
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.
§6
Szczegółowe zasady działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, ustanowiony przez Kierownika Ośrodka w drodze Zarządzenia.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§7
Zmiany treści Statutu mogą być dokonywane na wniosek Wójta Gminy Pszczółki lub Kierownika
Ośrodka w drodze uchwały Rady Gminy Pszczółki.

Id: D731EA97-17D0-4143-B9F9-2B248BE065C6. Podpisany

Strona 3

UZASADNIENIE
Art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.
U. z 2016 r. poz. 195) do dnia wejścia w życie ustawy (czyli do dnia 1 kwietnia 2016 r.) nakłada na organ
gminy obowiązek wyznaczenia lub utworzenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z
zakresu świadczenia wychowawczego. W przypadku, gdy postępowania w sprawach świadczeń
wychowawczych prowadzone są w ośrodku pomocy społecznej, realizacja tych zadań nie może powodować
nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia
pracowników socjalnych, określonych w przepisach o pomocy społecznej (art. 10 ust 3 ww. ustawy).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach od 2004 r. realizuje zadania zlecone z zakresu
świadczeń rodzinnych. W związku z tym, iż przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci są
w dużej mierze analogiczne do przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasadnym jest więc, by także
to zadanie zostało skierowane do realizacji przez tę jednostkę organizacyjną Gminy Pszczółki.
Wobec powyższego zasadnym jest dokonanie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pszczółkach.
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