
UCHWAŁA Nr XV/77/2016
Rady Gminy Gizałki

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.  poz.  163 z późn. zm.) Rada Gminy Gizałki uchwala, co
następuje:

§ 1

Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXI/183/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/Piotr Lis



Załącznik 
do Uchwały Nr XV/77/2016 r.

Rady Gminy Gizałki
z dnia 22 marca 2016 r.

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w  GIZAŁKACH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gizałkach  utworzony  został  Uchwałą  Gminnej  Rady
Narodowej w Gizałkach z dnia 27 lutego 1990 r. Nr XII/49/90 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gizałkach.

§ 2

2.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gizałkach,  zwany w dalszej  części  Statutu  "Ośrodkiem",  
działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2015 poz.163 ze zmianami),
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

2) ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  1515
z późn. zm.),

3) ustawy z  dnia  27  sierpnia  2009 r.  o  finansach  publicznych (Dz.  U.  2013 r.,  poz.  885  ze
zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

§ 3
1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Gizałkach, ulica Kaliska 23.
2. Podstawowym terenem działania ośrodka jest teren Gminy Gizałki.
3. Ośrodek może wykonywać zadania na rzecz mieszkańców sąsiednich gminy, na podstawie 
odrębnych porozumień.

§ 4
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Gizałki nie posiadającą osobowości prawnej. 

§ 5
1. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Gminie Gizałki.
2. Ośrodek  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  zasadach  przewidzianych  dla  jednostek

budżetowych.



ROZDZIAŁ II
CEL I ZADANIA OŚRODKA

§ 6
Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych,  których  nie  są  w  stanie  pokonać  wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby
i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb  i  umożliwienie  im  życia  w  warunkach  odpowiadających  godności  człowieka,  a  także
doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

§ 7
1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

1) zadania własne gminy,

  2) zadania zlecone gminie,

    3)  powierzone  na  podstawie  ustaw i  innych  aktów prawnych  na  podstawie  upoważnienia
wydanego  przez  organy  Gminy,  a  także  innych  zawartych  na  podstawie  porozumień  
i umów (zlecanych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego).

§ 8
2.  Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja:

1. zadań  własnych  i  zleconych  gminie  wynikających  z  ustawy  dnia  12  marca  2004  r.
o pomocy społecznej;

2. zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

3. zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2004 r. o świadczeniach rodzinnych;

4. zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów;

5. zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o  wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej;

6. zadań  wynikających  z  ustawy z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy
w  rodzinie  w  zakresie  zapewnienia  obsługi  organizacyjno  -  technicznej  Zespołu
Interdyscyplinarnego;

7. zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne;

8. zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

9. zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy;

10. zadań  wynikających  z  ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy;

11. zadań wynikających z ustawy z dni 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;



12. zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

13. zadań  wynikających  z  ustawy  z  dnia  11  lutego  2016  r.  o  pomocy  państwa
w wychowywaniu dzieci a w szczególności zadań polegających na:

 przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń,

 pracy socjalnej,

 prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

 analizie i ocenie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia              
z pomocy społecznej,

 realizacji programów osłonowych pomocy społecznej,

 sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej,

 opracowywanie i realizacja gminnej strategii integracji i rozwiązywania 
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, 
którym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

§ 9

Przy realizacji zadań Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie Gminy Gizałki instytucjami,
organizacjami  społecznymi  i  pozarządowymi,  Kościołem  Katolickim,  innymi  kościołami
i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 10
1. Ośrodek  realizując  zadania  własne  gminy  w  zakresie  pomocy  społecznej,  kieruje  się

ustaleniami Wójta Gminy Gizałki.

2. Ośrodek  realizując  zadania  pomocy  społecznej  z  zakresu  administracji  rządowej  zlecone
gminie oraz inne zadania  kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.

3. Ośrodek  w  ramach  swojej  działalności  może  realizować  projekty  współfinansowane  ze
środków Unii Europejskiej.

§ 11
Ośrodek  może  kierować  wnioski  o  ustalenie  niezdolności  do  pracy,  niepełnosprawności  
i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 12
Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli  powództwa o roszczenia alimentacyjne.
W  postępowaniu  przed  sądem  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  o  udziale  prokuratora  w



postępowaniu cywilnym.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 13
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, występuje w jego imieniu.

2. W  czasie  nieobecności  Kierownika  jego  obowiązki  pełni  pracownik  wyznaczony  przez  
Kierownika. 

3. W  celu  realizacji  zadań  statutowych  Ośrodka,  Kierownik  jest  uprawniony  do  wydawania
zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

4. Kierownik Ośrodka dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do
wszystkich pracowników ośrodka, w tym w szczególności:

 ustala zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności,

 zatrudnia, awansuje, nagradza i zwalnia pracowników.

5. Kierownik  w  miarę  posiadanych  możliwości,  przy  uwzględnieniu  istniejących  potrzeb,
organizuje  prace  ośrodka  tworząc  komórki  wewnętrzne  w  postaci  działów  realizujących
określone zadania zlecone i zadania własne gminy.

6. Kierownik Ośrodka, stosownie do potrzeb, może tworzyć komórki organizacyjne lub            
stanowiska pracy po uzyskaniu opinii Wójta Gminy Gizałki.

7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 14
1. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest  Wójt Gminy Gizałki,  który nawiązuje

i rozwiązuje z nim stosunek pracy.

2. Głównego  księgowego  zatrudnia  i  zwalnia  Kierownik  Ośrodka,  a  także  ustala  zakres
uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.

§15
Kierownik  Ośrodka wydaje  decyzje  administracyjne  w zakresie  wykonywania  zadań zleconych
i własnych gminy oraz zadań własnych o charakterze obowiązkowym na podstawie upoważnienia
udzielonego przez Wójta Gminy Gizałki.

§ 16
Szczegółową  organizację  i  zakres  działania  Ośrodka  oraz  zakres  zadań,  uprawnień
i  obowiązków  pracowników  w  nich  zatrudnionych  określa  Regulamin  Organizacyjny  Ośrodka
Pomocy  Społecznej  w  Gizałkach  wprowadzony  zarządzeniem Kierownika.  Ponadto  Kierownik
ośrodka wydaje inne regulaminy określone przepisami prawa pracy.

§17
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest Kierownik Ośrodka,

w granicach udzielonych mu przez Wójta Gminy Gizałki pełnomocnictw.



2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W  miarę  potrzeb  Kierownik  Ośrodka  może  ustanawiać  pełnomocników,  którzy  działają  
w granicach ich umocowania.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 18
1. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planu finansowego jednostki budżetowej.

2. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne
oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

3. Ośrodek  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  zasadach  przewidzianych  w  ustawie  
o finansach publicznych.

4. Ośrodek  może  na  wydzielonym  rachunku  gromadzić  dochody  własne  przewidziane  
w ustawie o finansach publicznych i w uchwale Rady Gminy w Gizałkach.

5. Odpowiedzialność  za  gospodarkę  finansową  Ośrodka  ponoszą  Kierownik  Ośrodka  
 i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy Ośrodka.

6. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.

§ 19
1. Ośrodek  prowadzi  działalność  na  podstawie  planu  rzeczowo-finansowego  zatwierdzonego

przez Wójta Gminy Gizałki.

2. Ośrodek  prowadzi  gospodarkę  finansową  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  ustawy  
o  finansach  publicznych  i  ustawy  o  rachunkowości  oraz  sporządza  na  ich  podstawie
sprawozdawczość finansową.

ROZDZIAŁ V
MIENIE OŚRODKA

§ 20
1.   Mienie  Ośrodka  jest  mieniem komunalnym,  do  którego  stosuje  się  postanowienia  ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm/.

2.   Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21
1.   Zmiany w statucie dokonywane są na mocy uchwały Rady Gminy Gizałki.
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