UCHWAŁA NR XXXV/328/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 27 marca 2018 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 2017 r.
poz.1875 z późn. zm.), w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.
z 2017 r. poz.1769 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 XIII/102/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie 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 XXXV/328/18
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 27 marca 2018 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
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 2017 r. poz.1769 z późn.
zm.);
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r.
Nr 1390);
6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 783
z późn. zm.);
8) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1952 z późn. zm.);
9) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 554);
11) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.);
12) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
180);
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13) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220
z późn. zm.);
14) ustawy z 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 z późn.
zm.);
15) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 603);
16) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 882 z późn. zm.);
17) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);
18) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875
z późn. zm.),
19) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 902 z późn. zm.);
20) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077
z późn. zm.);
21) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn.
zm.);
22) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.);
23) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 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 (t.j. M.P. z 2015 r. poz. 821 z późn. zm.);
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,
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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.
Rozdział III
Organizacja wewnętrzna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
§4
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego
odpowiedzialny.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Pszczółki.
3. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta.
4. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne zgodnie z udzielanymi
upoważnieniami Wójta.
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.
7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej
§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.
§7
Obsługę kadrową i prawną Ośrodka zapewnia Urząd Gminy w Pszczółkach.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§8
Zmiany treści Statutu mogą być dokonywane na wniosek Wójta Gminy Pszczółki lub
Kierownika Ośrodka w drodze uchwały Rady Gminy Pszczółki.
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UZASADNIENIE

Uchwała nr XXXIII/318/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie organizacji
wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Pszczółkach wprowadziła od dnia 1 marca 2018 r. m.in. wspólną
obsługę kadrową i prawną dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach przez Urząd Gminy
w Pszczółkach. W związku z powyższym należało uwzględnić niniejszą zmianę w Statucie GOPS w
Pszczółkach.
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