
UCHWALA NR VI/56/I9
RADY GMINY OSTR6WEK

z d n i a 3 1 I ipca2019r .

w sprawie uchwalenia 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 z dnia 8 marc a 1990roku
o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zgodnie z art. 1 1 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) oraz art. 110 ust. I ustawy z dnia
!2marca 2004 r. o pomocy spolecznej ( Dz. U. z2018r. poz. 1508, 1693, 2191, 2245, 2354, 2529,
z 2019 r. poz. 271, 730, 752) uchwala si?, co nastepuje:

§ 1. Uchwala sie^ Statut Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku stanowiacy zalac/nik do
niniejszej uchwaly.

§ 2. Traci moc uchwala nr XXVI/187717 Rady Gminy Ostrowek z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego
z2017r. poz. 4965), uchwala nr XXVII/197/17 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 grudnia 20 l7 r .
w sprawie zmian w Statueie Gminnego Osrodka Pomocy spolecznej w Ostrowku (Dz. Urz. Woj.
Lodzkiego z 2018 r. poz. 300).

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Wqjtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi
w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Przewodnicz
Andrzej

Gminy
oda
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Zaiacznik do uchwary Nr VI/56/19

Rady Gminy Ostrowek

zdn i a31 I ipca20l9r .

Statut Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Ostrowku

Rozdzial 1.
Postanowienia ogolne

§1.1. Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowku, zwany dalej ,,Osrodkiem" jest jednostka
organizacyjna Gminy Ostrowek, prowadzona w formic jednostki budzetowej, ktorego organcm
stanowiacym jest Rada Gminy Ostrowek.

2. Nadzor nad biezac^ dziatalnoscia Osrodka sprawuje Wojt Gminy Ostrowek.

3. Nadzor nad wykonywaniem zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej sprawuje Wojcwoda
Lodzki.

§ 2. Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Ostrowku dziaia na zasadach okreslonych
w obowiazujacych przepisach prawa, w szczegolnosci:

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

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869):

5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z pozn. zm.);

6) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. i 2018 r. poz. 1000 z pozn.
zm.);

7) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuticzy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z pozn.
zm.);

8) ustawy z dnia I4czerwca I960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z2018 r .
poz. 2096 z pozn. zm.);

9) ustawy z dnia 17czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1314 z pozn. zm.);

10) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z2018 r . poz.2220
z pozn. zm.);

11) ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 670 z pozn. zm);

12) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1878 z pozn. zm.);

13) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych o tiara mi
represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z pozn. zm.);

14) ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. owychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z pozn. zm.);

15) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 852);
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I6)ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziafaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z20!5r .
poz. 1390 z pozn. zm.);

17)ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow
publicznych(t.j.Dz. U.z 2019 r. poz. 1373);

18)ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. o systemie ubezpieczeh spolecznych (tj. Dz. U. z20!9r .
poz. 300 z pozn. zm);

19)ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 z pozn. zm.);

20) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 180 z pozn. zm.);

21) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 755 z pozn. zm.);

22) Uchwaiy N r l 4 0 R a d y Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2018 r . w sprawie ustanowienia
wieloletniego rzadowego programu "Positek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (tj. M. P.
z 2018 r. poz. 1007);

23) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2092);

24) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1 1 1 1 z pozn. zm.);

25) ustawy z dnia 5 grudnia2014 r. o Karcie Duzej Rodziny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390);

26) ustawy z dnia I I lutego 2016r. o pomocy pahstwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2 0 1 8 r .
poz. 2134 z pozn. zm.);

27) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciazy i rodzin ,,Za zyciem"(Dz. u. z 2019 r.
poz. 473);

28) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegolowych warunkow
realizacji rzadowego programu "Dobry start" (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1061);

29) ustawy z dnia 7 wrzesnia 199lr. o systemic oswiaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. !457 z pozn. zm.);

30) innych aktow prawnych bezwzglednie obowi^zuj^cych w zakresie dziatania pomocy oraz majijcych
na celu ochrone poziomu zycia oraz przeciwdzialaniu marginal izacji i wykluczeniu spolecznemu.

§ 3. Siedziba Osrodka miesci si? w budynku Urzedu Gminy w Ostroweku.

§ 4. Obszar dzialania Osrodka obejmuje teren Gminy Ostrowek.

§ 5. Osrodek uzywa piecz^ci podhiznej o tresci: „ Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowku.
98-311 Ostrowek, tel/ fax ( 43 ) 841-50-93.

Rozdzial 2.
Cele i zadania Osrodka

§ 6. Celem Osrodka jest realizacja zadan wtasnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy
spolecznej oraz innych zadan z zakresu zabezpieczenia spotecznego wskazanych do realizacji przez
Osrodek bgdz powierzonych do realizacji w drodzc porozumienia, uchwal Rady Gminy oraz zar/adzeri
i upowaznieri Wojta.

§ 7. Podstawowymi celami Osrodka sa w szczegolnosci:

1) tworzenie warunkow organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy spolecznej;

2) umozliwienie osobom i rodzinom przezwyciezenie trudnych sytuacji zyciowych, ktorych nie sq one
w stanie pokonac, wykorzystujqc wlasne uprawnienia, zasoby i mozliwosci;
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3) wspieranie osob i rodzin w wysitkach zmierzajacych do zaspokojenia niezbednych potrzeb
i umozliwienie im zycia w warunkach odpowiadajacych godnosci cztowieka;

4) doprowadzanie osob i rodzin do zyciowego usamodzielnienia oraz integracji ze srodowiskiem;

5) przeciwdzialanie marginalizacji i degradacji spotecznej rodziny.

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

l)ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy spoiecznej. w tym problemow
spotecznych, potrzeb socjalnych zarowno jednostkowych jak i srodowiskowych wystepujacych na
terenie Gminy Ostrowek;

2) opracowywanie i realizacja gminnej stratcgii rozwiazywania problemow spotecznych;

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

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

5) rozwijaniu nowych form pomocy spotecznej 1 samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb:

6) przyznawanie i wypiacanie s'wiadczen przewidzianych w ustawie o pomocy spolecznej;

7) koordynacja zadan zwiazanych z pomoca spoteczna;

8) reaiizacja zadan wynikajacych z ustawy o swiadczeniach rodzinnych;

9) prowadzenie postepowaii w sprawie zasitkow dla opiekunow;

10) prowadzenie postepowan z zakresu funduszu alimentacyjnego wtym: prowadzenie spraw
dotyczacych dtuznikow alimentacyjnych;

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

12) ustalanie prawa do swiadczeh zdrowotnych;

13)organizowanie zasad i form wspierania rodziny przezywajacej trudnosci wwypelnianiu funkcji
opiekunczo — wychowawczych oraz opracowywanie i realizacja gminnego programu wspierania
rodziny;

I4)obsluga zespotu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziatania 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;

I6)zadania wynikajqce z ustawy Karl Duzej Rodziny, wtym wydawanie kart lub wydawanie decy/ji
oodmowiejej przyznania;

17) udzielanie wsparcia spotecznego wynikajacego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

18) sporzadzanie oceny zasobow pomocy spotecznej w oparciu o analize spoleczno — demograficzna;

19) realizacja zadan wynikajacych z ustawy o pomocy pahstwa w wychowywaniu dzieci i przepisow
wykonawczych do tej ustawy w zakresic swiadczenia wychowawczego;

20) realizacja zadan wynikajacych 7 ustawy o wspieraniu kobiet w ciazy i rodzin „ Za zyciem";

21) wykonywanie innych zadari wynikajacych z programow pomocy spoiecznej badz innych aktow
prawnych, upowaznieti, porozumien rnajacych na celu ochrone poziomu zycia i rodzin;

22) prowadzenie postepowan administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach w zakresie swiadczeii
pomocy materialnej o charaktrzerze socjalnym dla uczniow.
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§ 9. W realizacji zadari Osrodek wspotpracuje w szczegolnosci z :

1) organizacjami spotecznymi i pozarzadowymi;

2) organami wymiaru sprawiedliwosci;

3) placowkami oswiaty;

4) domami pomocy spotecznej;

5) osYodkami wsparcia;

6) shizba^ zdrowia;

7) kosciotami i zwiazkami wyznaniowymi;

8) powiatowym centrum pomocy rodzinie;

9) powiatowym urzedem pracy i innymi jednostkami.

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

Rozdzial 3.
Organizacja i zarzqdzanie Osrodkiem

§ 11. 1. Osrodkiem kieruje odpowiedzialny za catoksztah pracy Kierownik, ktory odpowiada za
realizacje zadah statutowych i budzetowych oraz reprezentuje go na zewnatrz.

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

§ 12. Kierownika Osrodka zatrudnia i zwalnia Wojt Gminy Ostrowek, ktory jcdnoczesnie jest
zwierzchnikiem shizbowym Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej i dokonuje wobec nicgo
czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy.

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

2. Prawa i obowiazki pracownikow zatrudnionych w Osrodku reguluj^ przepisy ustawy 7 dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (Dz. U. z2019r . poz. I282zpozn . /m.), ustawy
z dnia 12marca 2004 r. o pomocy spolecznej ( Dz. U. z2018r . poz. 1508 z poz. zm.), rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracownikow samorzadowych ( Dz. U.
z2018r . poz. 936) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z2019r . poz. 1040.
1043).

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

§ 14. 1. Do obowiazkow 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 wynikaj^cych ze stosunku pracy w stosunku do osob zatrudnionych
w Osrodku;

3) sporzadzanie planow pracy i nadzor nad ich realizacja;

4) wspolpraca z organami samorzadu terytorialnego, Rada Gminy, z Komisjami Rady, sollysami
i radami soieckimi:

5) tcrminowe kierowanie spraw o zwrot nienaleznych swiadczch do postepowania egzekucyjnego;

6) przestrzeganie dyscypliny budzetovvej.

2. W celu realizacji zadan statutowych Osrodka, Kierownik jest uprawniony do
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wydawania zarzadzen, regulaminow i instrukcji.

3. Szczegoiowa strukture i organizacje Osrodka okresla Regulamin Organizacyjny Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez Wqjta Gminy Ostrowek.

4. Z trescia Statutu i Regulaminu Organizacyjnego nalezy zapoznac wszystkich pracownikow.

§15.1. Kierownik wydaje decyzje administracyjne na podstawie upowaznienia Wojta Gminy
Ostrowek.

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

§ 16. W sklad Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej wchodza:

1) kierownik osrodka;

2) pracownicy socjalni;

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

4) pracownik realizujacy swiadczenia wychowawcze;

5) asystent rodziny;

6) aspirant pracy socjalnej;

7) opiekunka srodowiskowa.

Rozdzial 4.
Gospodarka finansowa i mienie

§17.1. Osrodek jest samodzielna jednostka budzetowa prowadzaca dzialalnosc finansowa na
zasadach okreslonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Osrodek finansowany jest z budzetu gminy w zakresie realizacji zadari wlasnych gminy, w tym
cz^sciowo dofinansowywanych z budzetu paristwa iz budzetu panstwa z zakresu realizacji zadari
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 maj^tkiem i nabytym mieniem, dziala wydatkujac przyznane
dotacje i pozyskiwane dochody zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

5. Planowanie i dystrybucja srodkow fmansowych nast?puje zgodnie z obowiazujacq klasyflkacja
budzetow^.

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

7. Osrodek posiada odrebny rachunek bankowy.

8. Obshige finansowa Osrodka prowadzi Urzad Gminy w Ostrowku.

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

2. W planie finansowym Osrodka w ci^gu roku moga bye dokonywane zmiany w nastepstwie
uchwal Rady Gminy lub zarz^dzen Wojta Gminy.

3, Nadzor nad finansami Osrodka sprawuje Wojt Gminy Ostrowek.

§ 19. Kierownik Osrodka sklada Radzie Gminy Ostrowek coroczne sprawozdanie z dzialalnosci
Osrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spotecznej.
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Rozdzial 5.
Kontrola dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej

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

2. Kontrola i ocena obejmuj^ w szczegolnosci:

1) realizacje zadari statutowych;

2) gospodark? finansow^;

3) prawidtowosc gospodarowania mieniem.

Rozdzial 6.
Postanowienia koncowe

§21.1. W sprawach nieuregulowanych Statutem maj^ zastosowanie obowi^zujqce przepisy prawa.

2. Zmiany Statutu nastepuj^ w trybie okreslonym dla jego uchwalenia.

y Rady

jew oda
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