
UCHWALA NR XXVI/187/17
RADY GMINY OSTROWEK

z d n i a 8 listopada 2017 r.

w sprawie uehwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy zdnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z2017r . poz. 1875), zgodnie z art. 11 ust. 2 i 12 ust. 2 ustawy z d n i a
27sierpnia 2009 r. o flnansach publicznych (t.j. Dz. U. z2016r . poz. 1870, 1948, 1984 12260, z2017r.
poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spolecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985) uchwala sie, co nastepuje :

§ 1. Uchwala sie Statul Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ostrowku, stanowiqcy zalacznik do
niniejszej uchwaly.

§ 2. Traci moc uchwala nr XXX/206/2013 Rady Gminy Ostrowek zdnia 29 pazdziernika 2013 r.w
sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku (Dz.
Urz.Woj. Lodzkiego z 2013 r. poz. 5115), uchwala nr XXXVIII/257/2014 Rady Gminy Ostrowek zdnia
29 wrzesnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku ( Dz.
Urz. Woj. Lodzkiego z2014r. poz. 3934), uchwala nr XIH/86/2016 Rady Gminy Ostrowek zdnia
31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ostrowku ( Dz.
Urz. Woj. Lodzkiego z2016r. poz. 1853) , uchwala nr XXI/152/2017 Rady Gminy Ostrowek zdnia
27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ostrowku ( Dz.
Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 2052).

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Wqjtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego i wychodzi
w zycie po uplywie 14 dm od dnia ogloszenia.

Przewodnic
Gmi

Andrzej ^Vojewbda
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Zalacznik do Uchwaty Nr XXVI/187/17

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 8 listopada 2017 r.

STATUT GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W OSTROWKU

Rozdzial 1.

Postanowienia ogolne

§ 1. 1. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku, zwany dalej ,,Osrodkiem" jest jednostkq
organizacyjna Gminy Ostrowek, prowadzona w formie jednostki budzetowej, ktorego organem
stanowiacym jest Rada Gminy Ostrowek.

2. Nadzor nad biezacq dzialalnoscia Osrodka sprawuje Wojt Gminy Ostrowek.

3. Nadzor nad wykonywaniem zadari zleconych z zakresu administracji rzadowej sprawuje Wojewoda
Lodzki.

§ 2. Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowku dziata na zasadach okreslonych
w obowiazuj^cych przepisach prawa, w szczegolnosci:

l)uchwaly nr X/46/90 Gminnej rady Narodowej w Ostrowku z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie
powolania Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku;

2) ustawy zdn ia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 902 z pozn. zm.);

4) ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z2016r. poz. 1870 z pozn.
zm.);

5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769);

6) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

7) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuhczy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z pozn.
zm.);

8) ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2017r.
poz. 1257);

9) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1201);

10) ustawy zdnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z20!6r . poz.1518
z pozn. zm.);

11) ustawy zdnia 7wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow (t.j. Dz. U.
z2017r. poz. 489);

12) ustawy zdnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 882);

13) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektorych osobach b^d^cych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z pozn. zm.);

14) ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z2016 r. poz. 487);
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15) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783);

16)ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaianiu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z2015r .
poz. 1390 z pozn. zm.);

17) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze srodkow
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z pozn.zm);

18) ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o system ie ubezpieczeri spotecznych (t.j. Dz. U. z2016r .
poz. 963 z pozn.zm);

19) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z2017r. poz. 645);

20) ustawy z dnia 21 czerwca2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180);

21) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220);

22) Uchwaty Nr221 Rady Ministrow z dnia lOgrudnia 2013r . w sprawie ustanowicnia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania ,, Pomoc panstwa w zakresie
dozywiania" na lata 2014-2020 (t.j. M. P. z 2015 r. poz. 821);

23) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 162);

24) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i system ie pieczy zast^pczej (t.j. Dz. U.
z2017r. poz. 697);

25) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z pozn.zm);

26) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1851);

27) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciazy i rodzin ,,Za zyciem'?(Dz.U. z 2016 r.
poz, 1860);

28) innych aktow prawnych bezwzglednie obowiazujacych w zakresie dzialania pomocy oraz maj^cych
na celu ochrone poziomu zycia oraz przeciwdziataniu marginalizacji i wykluczeniu spolecznemu.

§ 3. Siedziba Osrodka miesci sie w budynku Urzedu Gminy Ostrowek.

§ 4. Obszar dzialania Osrodka obejmuje teren Gminy Ostrowek.

§ 5. Osrodek uzywa pieczeci podtuznej o tresci: ,, Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku,
98-311 Ostrowek, tel/ fax ( 43 ) 841-50-93.

Rozdzial 2.

Cele i zadania Osrodka

§ 6. Celem Osrodka jest realizacja zadah wiasnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy
spolecznej oraz innych zadaii z zakresu zabezpieczenia spolecznego wskazanych do realizacji przez
Osrodek badz powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwal Rady Gminy oraz zarzadzeri
i upowaznien Wojta.

§ 7. Podstawowymi celami Osrodka sq w szczegolnosci:

1) tworzenie warunkow organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy spotecznej;

2) umozliwienie osobom i rodzinom przezwyciezenie trudnych sytuacji zyciowych, ktorych nie s^ one
w stanie pokonac, wykorzystujqc wtasne uprawnienia, zasoby i mozliwosci;

3) wspieranie osob i rodzin w wysilkach zmierzaj^cych do zaspokojenia niczbednych potrzeb
I umozliwienie im zycia w warunkach odpowiadajqcych godnosci czlowieka;
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4) doprowadzanie osob i rodzin do zyciowego usamodzielnienia oraz integracji ze srodowiskiem;

5) przeciwdziatanie marginal izacji 1 degradacji spolecznej rodziny.

§ 8. Do zadati realizowanych przez Osrodek nalezy w szczegolnosci:

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb iokalnych w zakresie pomocy spolecznej, w tym problemow
spolecznych, potrzeb socjalnych zarowno jednostkowych jak i srodowiskowych wyst^puj^cych na
terenie Gminy Ostrowek;

2) opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwi^zywania probiemow spotecznych;

3) prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako dzialalnosc zawodowa, skierowana na pomoc osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolnosci do funkcjonowania w spoleczenstwie;

4) aktywizacja srodowiska lokalnego w celu przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu, poprzez
realizacje programow i projektow socjalnych kierowanych do konkretnych grup spofecznosci
lokalnej;

5) rozwijaniu nowych form pomocy spolecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

6) przyznawanie i wyplacanie swiadczen przewidzianych w ustawie o pomocy spotecznej;

7) koordynacja zadan zwiqzanych z pomocy spoleczn^;

8) realizacja zadari wynikaj^cych z ustawy o swiadczeniach rodzinnych;

9) prowadzenie postepowari w sprawie zasilkow dla opiekunow;

10) prowadzenie postepowah z zakresu funduszu alimentacyjnego w tym: prowadzenie spraw
dotyczqcych dluznikow alimentacyjnych;

11) ustalanie prawa i przyznawanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz ich wyplata;

12) ustalanie prawa do swiadczen zdrowotnych;

13) organizowanie zasad i form wspierania rodziny przezywaj^cej trudnosci w wypeJnianiu funkcji
opiekunczo - wychowawczych oraz opracowywanie i realizacja gminnego programu wspierania
rodziny;

14) obsluga zespohi interdyscyplinarnego ds. przeciwdziaiania przemocy w rodzinie oraz
opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie;

15) realizacja programu dla rodzin wielodzietnych;

16) zadania wynikaj^ce z ustawy Kart Duzej Rodziny, w tym wydawanie kart lub wydawanie decyzji
oodmowiejej przyznania;

17) udzielanie wsparcia spolecznego wynikaja.cego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

18) sporz^dzanie oceny zasobow pomocy spotecznej w oparciu o analiz? spoleczno - demograficzn^;

19) realizacja zadan wynikajqcych z ustawy o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci i przepisow
wykonawczych do tej ustawy w zakresie swiadczenia wychowawczego;

20) realizacja zadan wynikajqcych z ustawy o wspieraniu kobiet w ciqzy i rodzin „ Za zyciem";

21) wykonywanie innych zadan wynikaja.cych z programow pomocy spolecznej ba,dz innych aktow
prawnych, upowaznien, porozumien maj^cych na celu ochron? poziomu zycia i rodzin.

§ 9. W realizacji zadan Osrodek wspolpracuje w szczegolnosci z :

1) organizacjami spolecznymi i pozarz^dowymi;

2) organami wymiaru sprawiedliwosci;

3) placowkami oswiaty;
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4) domami pomocy spolecznej;

5) osrodkami wsparcia;

6) sluzba^ zdrowia;

7) kosciolami i zwiazkami wyznaniowymi;

8) powlatowym centrum pomocy rodzinie;

9) powiatowym urzedem pracy i innymi jednostkami.

§ 10. Osrodek opracowuje i wdraza lokalne programy pomocy wynikajace ze stwierdzonych potrzeb
1 zatwierdzone uchwaiami Rady Gminy.

Rozdzial 3.

Organizacja i zarzqdzanie Osrodkiem

§ 11. 1. Osrodkiem kieruje odpowiedzialny za caloksztalt pracy Kierownik, ktory odpowiada za
realizacj? zadah statutowych i budzetowych oraz reprezentuje go na zewnqtrz.

2. W razie nieobecnosci Kierownika zadania zwiazane z biezacym zarzadzaniem Osrodka wykonuje
pisemnie upowazniony przez Kierownika pracownik.

§ 12. Kierownika Osrodka zatrudnia i zwalnia Wqjt Gminy Ostrowek, ktory jednoczesnie jest
zwierzchnikiem sluzbowym Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej i dokonuje wobec niego
czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 13. 1. Kierownik Osrodka realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych w Osrodku pracownikow.

2. Prawa i obowiazki pracownikow zatrudnionych w Osrodku reguluj^ przepisy ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (Dz.U. z 2 0 l 6 r . poz. 902 z pozn. zm.), ustawy
zdnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej ( Dz.U. z 2017 r. Nr 175, poz. 1769), rozporzadzenia Rady
Ministrow zdnia 18 marca 2009 r. w spraw ie wynagradzania pracownikow samorzadowych ( Dz.U.
z 2016 r. poz. 902 z pozn. zm.).

3. Kierownik Osrodka jest zwierzchnikiem sluzbowym i wykonuje czynnosci z zakresu prawa pracy
wobec pracownikow Osrodka.

§ 14. I . Do obowiazkow i uprawnieii Kierownika nalezy w szczegolnosci:

1) dobor kadr i ustalenie zakresow dzialania poszczegolnych stanowisk pracy , a takze ustalanie rejonow
dzialania dla pracownikow socjalnych;

2) wykonywanie czynnosci wynikaj^cych ze stosunku pracy w stosunku do osob zatrudnionych
w Osrodku;

3) sporzadzanie planow pracy i nadzor nad ich realizacjg;

4) wspolpraca z organami samorzadu terytorialnego, Rada Gminy, z Komisjami Rady, soltysami
i radami soleckimi;

5) terminowe kierowanie spraw o zwrot nienaleznych swiadczen do postepowania egzekucyjnego;

6) przestrzeganie dyscyplmy budzetowej.

2. W celu realizacji zadan statutowych Osrodka, Kierownik jest uprawniony do

wydawania zarz^dzen, regulaminow i instrukcji.

3. Szczegolowq struktur^ i organizacje Osrodka okresla Regulamin Organizacyjny Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez Wojta Gminy Ostrowek.

4. Z tresci^ Statutu i Regulaminu Organizacyjnego nalezy zapoznac wszystkich pracownikow.
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§ 15. 1. Kierownik wydaje decyzje administracyjne na podstawie upowaznienia Wqjta Gminy
Ostrowek.

2. Decyzje administracyjne moze wydawac takze inna osoba wskazana przez Kierownika, na
podstawie upowaznienia Wojta Gminy Ostrowek.

§ 16. W sktad Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej wchodza:

1) kierownik osrodka;

2) pracownicy socjalni;

3) pracownik realizujacy swiadczenia rodzinne i swiadczenia z funduszu alimentacyjnego;

4) pracownik realizujacy swiadczenia wychowawcze;

5) asystent rodziny;

6) aspirant pracy socjalnej.

Rozdzial 4.

Gospodarka finansowa i mienic

§ 17. 1. Osrodek jest samodzielna jednostkq budzetow^ prowadzaca dzialalnosc finansowa^ na
zasadach okreslonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Osrodek finansowany jest z budzetu gminy w zakresie realizacji zadari wtasnych gminy, w tym
cz^sciowo dofmansowywanych z budzetu patistwa iz budzetu panstwa z zakresu reaiizacji zadah
zleconych gminie.

3. Osrodek moze korzystac ze srodkow pozabudzetowych tj. moze przyjmowac i dysponowac darami
rzeczowymi oraz innymi swiadczeniami spolecznymi, ktore winny bye przeznaczone na cele wskazane
przez ofiarodawce.

4. Osrodek gospodaruje wydzielonym majatkiem i nabytym mieniem, dziata wydatkujac przyznane
dotacje i pozyskiwane dochody zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

5. Planowanie i dystrybucja srodkow finansowych nastepuje zgodnie z obowiqzuj^c^ klasyfikacj^
budzetowa.

6. Osrodek prowadzi rachunkowosc, zgodnie z typowym planem kont, w oparciu o obowiazujace
przepisy prawa dajac rzetelny obraz sytuacji finansowej.

7. Osrodek posiada odr^bny rachunek bankowy w Rejonowym Banku SpoWzielczym w Lututowie
o/ Ostrowek.

8. Obsluge flnansowq Osrodka prowadzi Urzad Gminy w Ostrowku.

§ 18. 1. Kierownik Osrodka opracowuje roczny plan dochodow i wydatkow na zasadach okreslonych
ustawa.

2. W planie flnansowym Osrodka w ciagu roku moga bye dokonywane zmiany w nastepstwic
uchwal Rady Gminy lub zarzadzen Wojta Gminy.

3. Nadzor nad fmansami Osrodka sprawuje Wojt Gminy Ostrowek.

§ 19. Kierownik Osrodka sktada Radzie Gminy Ostrowek coroczne sprawozdanie z dzialalnosci
Osrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spolecznej.

Rozdzial 5.

Kontrola dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej

]d:9K380432-fct;iO-49Al-B[;4S-DB9()9A8IAAKB. Podpisany Slrona 5



§20. I .Kontrol i i oceny dzialalnosci Osrodka oraz pracy Kierownika, dokonuje z ramienia organu
zatozycielskiego - Rada Gminy Ostrowek.

2. Kontrola i ocena obejmuj^ w szczegolnosci:

t) realizacje zadan statutowych;

2) gospodark^ finansow^;

3) prawidiowosc gospodarowania mieniem.

Rozdzial 6.

Postanowienia koncowe

§ 21. 1. W sprawach nieuregulowanych Statutem maj^/astosowanie obowi^zuj^ce przepisy prawa.

2. Zmiany Statutu nastepujq w trybie okreslonym dla jego uchwalenia.

m^cyJR,

1MMJ
Andrzej/IWojewoda
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