
UCHWALA NR XXX/206/2013
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia29 pazdziernika2013 r.

w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Ostrowku

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych
i niektorych innych aktow (Dz. U z 201 1 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378)
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym { Dz. U. z 2013 r. poz, 594,
poz. 645) Rada Gminy Ostrowek postanawia, co nast^puje :

§ 1. Oglasza sie_ tekst jednolity Statutu Gminncgo Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku, w formie
obwieszczenia Rady Gminy Ostrowek, stanowia.cego zala^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. 1. Obwieszczenic podlega ogloszeniu w Dzienniku Urze_dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

2. Uchwata podlega podaniu do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyj?ty poprzez jej
wywieszenie na tablicy ogtoszen w Urzgdzie Gminy w Ostrowku oraz w Biuletynie Intbrmacji
Publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sit? Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podJQcia.
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Zalacznik do Uchwaly Nr XXX/206/2013

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 pazdziernika 2013 r.

OBWIESZCZENIE
RADY GMINY OSTROWEK
z dnia 29 pazdziernika 2013 r.

Na podstawie art. 16 List. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych
i niektorych innych aktow prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172. Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz.
1378) oglasza sie tekst jednolity uchwaJy Nr IV/22/2011 Rady Gminy Ostrowek z dnia 181utcgo2011 r.
w sprawie uchwalenia Stalutu Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ostrowku (Dzicnnik Urz^dowy
Wojewodztwa Lodzkiego Nr 107 poz. 921 z ISkwietnia 2011 r.) z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych uchwata^ Nr XXVI/185/2013 Rady Gminy Ostrowek z dnia 7 c/erwca 2013 r. w sprawie
zmian w Statucie Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ostrowku (Dziennik Urz^dowy
Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 13 czerwca 2013 r. poz. 3287A

Zgodnie z brzmieniem zalqcznika do niniejszego obwieszczenia.
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Zata^cznik do Obwieszczenia

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 pazdziernika 2013 r.

UCHWALA NR IV/22/2011
RADY GMINY OSTROWEK

zdnia 18lutego2011 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Ostrowku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
(Dz. U. z2001 r.Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i N r 2 1 4 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128iNr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1 1 1 1 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.
142 iNr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) art. 110 ustawy zdnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spoiecznej ( D z . U . z 2009 r .Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, "Nr 221,
poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz.
1427) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) Rada Gminy Ostrowek uchwaia co nastepuje :

§ 1. Nadaje sie. Gminnemu Osrodkowi Pomocy Spoiecznej w Ostrowku Statut w brzmieniu
stanowiacym zala^cznik Nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Traci moc uchwaia Nr XXXV1/253/06 Rady Gminy Ostrowek zdnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Ostrowku oraz uchwaia Nr
XXXIV/l54/08 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniajetca uchwal? Nr
XXXVI/253/06 Rady Gminy Ostrowek zdn ia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Ostrowku ( Dz. Urz. Wojewodztwa Lodzkiego z 2009 r. Nr 9,
poz. 47).

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sit; Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwaia wchodzl w zycie po uplywie 14dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa l.odzkiego.

Przewodr i
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Zalacznik do Uchwaly Nr IV/22/2011

Rady Gminy Ostrowek

zdnia 18 Iutego201 I r.

STATUT GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W OSTROWKU

Rozdzia} 1.
Postanowienia ogolnc

§ l .Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku, zwany dalej ,.Osrodkiem7' jest budzetowa,
jednostka, organizacyjn^ Gminy Ostrowek, nie posiadaja.cy osobowosci prawnej, dzialaja^cy na zasadach
okreslonych w obowia^zuja^cych przepisach prawa, a w szczegolnosci na podstawie:

1) ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z poz.zm.);

2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorza^dowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z poz.
zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z poz. zm.);

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z poz. zm.);

5) niniejszego Statutu.

§ 2. Siedziba Osrodka miesci si$ w budynku Urzedu Gminy Ostrowek.

§ 3. Obszar dzialania Osrodka obejmuje teren Gminy Ostrowek.

§ 4. Bezposredni nadzor nad funkcjonowaniem Osrodka sprawuje Wojt Gminy Ostrowek.

§ 5. Nadzor merytoryczny nad dziaialnosciq. Osrodka w zakrcsic zadaii zleconych sprawuje
Wojewoda poprzez Wydzial Polityki Spolecznej Lodzkiego Urzedu Wojewodzkiego w Lodzi.

§ 6. Osrodek w ramach realizacji zadati wspotpracuje z Regionalnym Centrum Polityki Spolecznej
w Lodzi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu oraz innymi instytucjami pozarza^dowymi,
organizacjami spolecznymi, kosciolem katolickim i innymi kosciolami izwiajzkami wyznaniowymi.
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 7. Osrodek uzywa piecz^ci podluznej o tresci: „ Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku,
98-311 Ostrowek, tel.fax { 43 ) 841-50-93.

§ 8. Osrodek przy oznaczaniu spraw uzywa symbolu ,,GOPS".

Rozdzial 2.
Cele i zadania Osrodka

§ 9. 1. Obowia,zek wykonywania zadan pomocy spotecznej spoczywa na Osrodku w zakresie
ustalonym ustawami.

2. Osrodek realizuje zadania wlasne gminy zgodnie z wymogami uslawowymi oraz zzadaniami
okreslonymi przez Rade Gminy, natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez
administrate^ rza_dowa_.

§ 10. Podstawowymi celami Osrodka sâ  w szczegolnosci:

1) tworzenie warunkow organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy spolecznej;

2) analiza i ocena zjawisk rodz^cych zapotrzebowanie na swiadczenie pomocy spolecznej;
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3) realizacja zadari wynikaja^cych z rozeznanych potrzeb spolecznych;

4) przyznawanie i wyplacanie przewidzianych ustawami swiadczen;

5) pobudzanie spolecznej aktywnosci w zaspokajaniu niezb^dnych potrzeb zyciowych osob i rodzin;

6) praca socjalna, rozumiana jako dziaialnosc zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu i odzyskaniu zdolnosci do funkcjonowania w spoleczeristwie oraz tworzeniu warunkow
sprzyjajqcych temu celowi;

7) rozwljaniu nowych form pomocy spolecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 11. Osrodek realizuje zadania w zakresie pomocy spolecznej zgodnie z :

1) ustawa^dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z poz. zm.),
w tym programy rza^dowe, gminne strategic i programy;

2) z ustawq. z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992
z poz. zm.);

3) z ustawa^z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535 z poz.
zm.);

4) z ustaw^ z d n i a 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektorych osobach bedqcych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z poz. zm.) ;

5) z ustawa^ zdnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob
niepelnosprawnych ( Dz.U. Nr 123,poz. 776 z poz.zm.);

6) z ustawa,zdnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeri spolecznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 1 1,
poz. 74 z poz. zm.);

7) z ustawa, z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze srodkow
publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr Nr 164, poz. 1027 z poz. zm.);

8) z ustawa. z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Pomoc panstwa
w zakresie dozywiania" ( Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z poz. zm.);

9) z ustawa, z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post^powaniu wobec dluznikow alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86, poz. 732 z poz. zm.);

10) z ustawa^ z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow ( Dz. U. z 2009 r.
Nr 1, poz. 7 z poz. zm.);

11) z ustawa^ zdn ia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (
Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z poz. zm.);

12) z ustawa, z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z poz. zm.);

13) z ustawa^ z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71,poz. 734 z poz.
zm.);

14) z ustawq z dnia 13 czerwca 2003 r, o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z poz. zm.);

15) z ustawa_ z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwd^iataniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z poz.
zm.);

16)z ustawa_ zdnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzin ie ( Dz. U. Nr 180,poz.
1493);

17) z ustawa^z dnia 9 czerwca 201 I r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz.U.z 2013 r.
poz. 135);
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18) innych aktow prawnych hczwzgl^dnic obowiajzujaj;ych w zakresie dzialania pomocy oraz maja.cych
na celu ochron? poziomu zycia oraz przeciwdzialanie marginalizacji iwykluczeniu spolecznemu.

§ 12. 1. Zadania pomocy spolecznej realizowane przez Osrodek polegaja^ w szczegolnosci na:

1) przyznawaniu i wyplacaniu przewidzianych ustawq. swiadczeri;

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niczb^dncj infrastruktury socjalnej;

4) anallzie i ocenie zjawisk rodzajzych zapotrzebowanie na swiadczenia z pomocy spolecznej;

5) realizacji zadari wynikajqcych z rozeznanych potrzeb spolecznych;

6) rozwijaniu nowych form pomocy spolecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

2. Zadania wlasne gminy realizowane przez Osrodek o charakterze obowiazkowym okreslonc
zostaly w art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy spolecznej.

3. Zadania wtasne gminy realizowane przez Osrodek okreslone zostaly w art. 17 ust. 2 ustawy
0 pomocy spolecznej.

4. Zadania zlecone z zakresu administracji rza^dowej realizowane przez Osrodek okreslone zostaly
w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy spolecznej.

5. Osrodek realizuje rowniez zadania wynikaj^ce z innych ustaw, majqce na celu ochron? poziomu
zycia osob i rodzin, a w szczegolnosci:

1) przyznawanle i wyptacanie swiadczeri rodzinnych wraz zdodatkami, zasilkow piel^gnacyjnych,
swiadczeri pielegnacyjnych, jednorazowych zapomog z tytulu urodzenia dziecka na rzecz osob
uprawnionych;

2) przyznawanie i wyplacanie swiadczen z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie post?powania
wobec dluznikow alimentacyjnych;

3) sporz^dzanie stanowiska kierownika osrodka pomocy spotecznej do wniosku kombatanta o udzielcnie
pomocy pienieznej ze srodkow budzetowych znajduj^ych si? wdyspozycji Kierownika Urz^du do
Spraw Kombatantow i Osob Represjonowanych;

4) kompletowanie dokumentacji w celu przyznania i wyplacania dodatkow mieszkaniowych;

5) podejmowanie dzialaii profllaktycznych, ograniczcnie problemu przemocy w rodzinie i skutkow jej
stosowania;

6) realizowanie zadah w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zast^pczej.

§ 13. Osrodek opracowuje i wdraza lokalne programy pomocy wynikaj^ce ze stwierdzonych potrzeb
1 zatwierdzone uchwalami Rady Gminy.

Rozdzia) 3.
Organizacja i zarzqdzanie Osrodkiem

§14. 1. Osrodkiem kieruje odpowiedzialny za catoksztalt pracy Kierownik, ktory odpowiada za
realizacje zadan statutowych i budzetowych oraz reprezentuje go na zewna,trz.

2. W ra/ic nieobecnosci Kierownika zadania zwiqzane z bieza_cym zarza^dzaniem Osrodka wykonuje
pisemnie upowazniony przez Kierownika pracownik.

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

§ 16. I . Kierownik Osrodka realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych w Osrodku pracownikow.
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2. Prawa i obowia^zki pracownikow zatrudnionych w Osrodku regulujq przepisy ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz^dowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spolecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z poz.zm.), rozporzqxlzenia Rady
Ministrow z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracownikow samorz^dowych ( Dz.U. Nr
50, poz. 398) .

3. Kierownik Osrodka jest pracodawcq. w rozumieniu kodeksu pracy i zwierzchnikiem sluzbowym
pracownikow.

§ 17. 1. Do obowia^zkow i uprawnien Kierownika nalezy w szczegolnosci:

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

2) wykonywanie czynnosci wynikaja.cych ze stosunku pracy w stosunku do osob zatrudnionych
w Osrodku;

3) sporz^dzanie planow pracy i nadzor nad ich realizacjaj

4) wspoJpraca z organami samorzajlu terytorialnego, Rada, Gminy, z Komisjami Rady,sottysami i radami
soleckimi;

5) terminowe kierowanie spraw o zwrot nienaleznych swiadczeh do post^powania Egzekucyjnego;

6) przestrzeganie dyscypliny budzetowej.

2. Szczegolowa, struktur? i organizacj^ Osrodka okresla Regulamin Organizacyjny Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez Wqjta Gminy Ostrowek.

3. Z trcsci^ Statutu i Regulaminu Organizacyjnego nalezy zapoznac wszystkich pracownikow.

§ 18. 1. Kierownik wydaje decyzje administracyjne w zakresie realizacji ustawy o pomocy spotecznej,
ustawy o swiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentow oraz
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych na podstawie upowaznienia
Wqjta Gminy Ostrowek.

2. Decyzje z zakresu pomocy spolecznej, ustawy o swiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentow wydaje takze inna osoba wskazana przez Kierownika, na podstawie
upowaznienia Wojta Gminy Ostrowek.

§ 19. W skiad Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej wchodzaj

1) kierownik osrodka;

2) giowny ksiegowy;

3) pracownicy socjalni;

4) pracownik realizuj^cy swiadczenia rodzinne i swiadczenia z funduszu alimentacyjnego;

5) stanowisko do spraw administracyjnych.

Kozdzial 4.
Gospodarka finansowa i mienic

§ 20. 1. Osrodek jest samodzielna. jednostka. budzetow^ prowadza_c^ dziatalnosc tlnansow^ na
zasadach okreslonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Osrodek finansowany jest z budzetu gminy w zakresie realizacji zadaii wfasnych gminy, w tym
cz^sciowo dofinansowywanych z budzetu panstwa iz budzetu paristwa z zakresu realizacji zadaii
zleconych gminie.

Id: 8C58259D-8988-472F-8492-B03BI51016BF. Podpisany Strona 4



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 ofiarodawc?.

4. Osrodek gospodaruje wydzielonym maja^tkiem i nabytym mieniem, dziafa wydatkuja^c przyznane
dotacje i pozyskiwane dochody zgodnie z obowi^zuja^cymi przepisami prawa.

5. Planowanie i dystrybucja srodkow fmansowych nast^puje zgodnie z obowiajzuj<ica_ klasyfikacja,
budzetowa,.

6. Osrodek prowadzi rachunkowosc, zgodnie z typowym planem kont, w oparciu o obowia.zujetce
przepisy prawa daja^c rzetelny obraz sytuacji finansowej.

7. Osrodck posiada odre_bny rachunek bankowy w Rejonowym Banku Spoldzielczym w Lututowie
Oddzial w Ostrowku.

§ 21. 1. Klerownik Osrodka opracowujc roczny plan dochodow i wydatkow na zasadach okreslonych
ustawa^.

2. W planie flnansowym Osrodka w ci^gu roku moga^ bye dokonywane zmiany w nast^pstwie
uchwal Rady Gminy lub zarza,dzen Wqjta Gminy.

3. Nadzor nad finansami Osrodka sprawuje Wojt Gminy Ostrowek.

§ 22. Kierownik Osrodka sktada Radzie Gminy Ostrowek coroczne sprawozdanie z dzialalnosci
Osrodka oraz przcdstawia potrzeby w zakresie pomocy spotecznej.

Rozdzial 5.
Kontrola dziatalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej

§23. 1. Kontroli i oceny dzialalnosci Osrodka oraz pracy Kierownika, dokonuje z ramienia organu
zatozycielskiego - Rada Gminy Ostrowek.

2. Kontrola i ocena obejmuj^ w szczegolnosci:

1) realizacje zadan statutowych;

2) gospodark? flnansowa^;

3) prawidlowosc gospodarowania mieniem.

Rozdzial 6.
Postanowienia koncowe

§ 24. 1. W sprawach nieuregulowanych Statutem maja^zastosowanie obowi^zuja^ce przepisy prawa.

2. Zmiany Statutu nast^puja^ w trybie okreslonym dlajego uchwalenia.

przewod ftady
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