
Uchlvala Nr 20044\?2009
Rady Gminy w Roiiwienicy

z dłia 26 marca 2009 r.

w spmwie: uchwalenia statutu Gminnego ośrodka Pomocy społecznej łY Roźt.ienicy

Na podstawie art. 18 ust' 2pll. l5 usta\ły z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gninl]ym
(Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz' |59| zpóźn' zfi.) w zwię.k! z art. 1 10 ust. l ustawy z dnia 12
marca 200'ł roL:u o pomocy społeczrej /tekst jednolity z dnia 17-0ó-2008 r- @z. U. z 2008 r.
Nl I15 poz. '728 z późn' zfi.)

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala co następuje:

sr

Uchrvala się stafut Gminnego ośIodka Pomocy społecznęj w RoŹwienicy rradając mu
\' brzmienie określone w załączrriku Nr l do niniejszej uchwały_

s2

Wykonaaie uchwĄ powielza się wój1owi Gminy Roźwienica

s3

Traci moc Uchrł'ała Nr 207,XXV/2005 Rady Gmily w Ro:łvienicy z dnla 23 czer:wca 2005
rolu w sprarł'ie stafufu Gminrremu ośrodkowi Pomocy Społecznej w Roźwienlcy'

Uchwała wchodzi w Źycie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr l
do Uchwały Nr 200Doc/2009
Rady Gminy w Roźwienicy
z dnta 26 marca 2009 r.

STATUT
GMINNEGo oŚRoDKA PoMocY sPoŁEczNEJ w RoŹwIEI{IcY

Rozdzid I
Pośtanotłienia ogdne

s1
Gminny ośrodek Pomocy społecznej w Roźwienicy zwany dalej ośrodkiem jest samorządową

. jednostką organizacyjną Gminy RoŹvńenica utwofzoną do tealizacjl zadań z zakresu pomocy
- społecznej'

s2
ośrodek dziuła rut 7ntlstcwie:

l. UchwĄ Nr VllV29l90 Gminnej Rady Narodowej w Roźwienicy z dnia 21 marca 1990
roku w splawie powołania Gminnego ośrodka Pomocy społecznej w Roźwienicy'

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008r. NI 115 poz.728 ze
ni.)

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminn1m (tekstjednolity Dz. U. z2001r. Nr
142 poz. 1 591 ze nrt.)1

4' Ustawy z dnia 8 marca 1990r' o samorządzię gminnym (tekst jednolĘ: Dz. U' z 2001r. Nr
l42 poz. l59I z późń. zrn.);

5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 200Sr. Nr 249 poz.
2104 z póżno zm.)1

6. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r' o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Ż 2006I' NI 139poz.
992 z późn' zm');

7. Ustawy z dnia 7 wTześnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z
2007 r. Nr 192 poz' 1378 z pó^. zm.):

8. Niniejszego staturu.
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l. Siedzibą ośrodka jest budynek Urzędu Gminy w Roźwieńcy, a obszaręm działania ośrodka

jest Gmina Roźwienica.
2. ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy Roźwienica i dotacji

celowych.
3. Realizacja zadań pE€z oPs następuje pŻy wykoEystaniu środków, o L1órych mowa

w pkl 2.

4' ośrodek wykonuje ponadto z upoważnienia wójta Gminy zalańa z zakłęsll świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zadania wyńkające z przepisów odrębnych.



Rozdział II
Cel i zadania ośrodka
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1.Gminny ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką ofgalxizacyjhą (}miny Roźwienica i realizuje:

a) zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami gminy: własne oftz zlecone Ż
zakresu administracji rządowej, nałożone ustawami albo wykon1'rvane na podstawie
porozumień z organami administracji tądowej.

b) zadania w zakresie ustalanią przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych jako zadanie
zlęconę z zakesu administracji rządowej.

c) zadarria w zakresie ustalanią ptzyznawania i wypłacania świadczęń z funduszu
alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłuzników alimęntacyjnych jako
zadanie zlecone z zakesu administracji rządowej.

d) inne zadania wynikające z zakresu prawa.
2. Gminny ośrodęk Pomocy społęcznęj w Roźwienicy podlega bezpośIednio wójtowi

Gminy Roźwięnica.
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Celem działalności Gminnego ośłoł1ka Pomocy społecznej jest:

a) umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są w stanię pokonac' wykorzystując własne środki' możliwości i uprarłnienia oraz
zapobieganie rak!m syuacjom-

b) doprowadzenie do możliwości pęłnęgo usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie
do integracji osób i rodzin ze środowiskięm,

c) podejmowanie działań aktywizującycb lokalne środowiska mających na celu podnoszenie
świadomości spolecznej.

d) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojęnia nięzbędnych potrz€b i
umożliwienia im życia w walunkach odpowiadających godności człowieka.
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Zadania Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej obejnują:

a) twoŹenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecmej, w tym
rozbudowy niezbędnej infrastuktwy socjalnęj,

_ b) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
c) opracowanie i realizację gminnej stategii integacji i polityki społecznej, tea||zację zadan

vy nkaj ący ch z r ozeznanych potzeb społecznych,
d) przyznawanie i w1placanie świadczeń przewidzianych ustawami'
ę) pobudzenie społecznej alt1.wności w zaspokajaniu niezbędnych potrzęb ŹTciowych osób i

rodzin.
f) placę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy

osobom i rodzinom wę wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkc.jonowarria w
społeczeństwię oraz tworzęnię waruŃów sprzyjających tęmu celowi.

g) Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrŻeb społecznych.

s7
1'Do zadań Gminnego ()środka Pomocy Społecznej w zakfesie wykonynłania zadań własnych gminy
z zallresu pomocy społecznej o charakterze obo'||iąŻkorrm należy:

a) sporządzanie bilansu potzeb gniny z zakesie pomocy społecznej,



b) udzielanie schronienią zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym, w tlm bezdomnym,

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w qm:
- zasiłków cęlowych na pokycie wydatków powstĄch w wyniku zdarzenia losowego;
_ zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym
oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie
przępisów o powszecłmym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia'

d) przyznawarrie i wyfacanie zasiłków okresowych,
e) opłacade składek na ubezpieczenie emery'talno - rentowe za osobę, która rezygnuje z

zatrudnienia w związku z końecznością sprawowania bezpośredniej osobisĘ opieki nad

długotwale lub ciężko choĄ,rn członkiem rodzirty oraz wspólnie zamieszkującym matką
ojcem lub rodzeństwem'

t) praca socjalna. * s/c7ęgólności \^ lormie:
- zawierania kontraktów socjahych'
- pomocy \ł Żałatwianiu spraw urzędo\łych i innych spraw byłowych omz w utrzymaniu
kontaktów z otoczeniem.
- pomocy w pełnieniu społecznie aktywnej roli
ńepełnosprawnym o ograniczonych możliwościach
otoczeniem' pomoc w integracji ze środowiskiem,

g) organizowanie i świadczęnię usług opiekńczych
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych
zaburzeniami psychicznl'rni;

h) prowadzenie i zapewnienie mie.jsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wsparcia
dziennego, mieszkaniach chronionych, a także twoŻenie gminnego syst€mu profilaktyki i
opieki nad dzieckiem i rodziną

i'1 pomoc w integracji ze środorłiskięm
i) doż}.'wianiedzięci,
k) sprawianie pogrzębu, w tym osobom bezdomnym, kierowanie do domów pomocy

społecznej i ponoszenie odpłatności za poby mięszkańca Gminy w Ęm domu,
l) kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pob$ mieszkańca

Gminy w tym domu
m) sporądzanie sprawozdawczości, oraz przękaz}'\'anie jej właściwemu wojewodzie, również

w formie dokumentu ęlektronicznego, z zastosowaniem systemu tęleinformaiycznego,
n) opracowanie i realizacja gminńę.j strategii tozwiązywania problemów społecznych ze

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaltyki i rozwią;rvania
ploblęmów alkoholowych i innych' których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego 11zyla'

2'Do zadań Gminnego ośrodka Pomocy Społecmej w zakłesie wykotrywania zadań własnych gminy
z zah,elu pomoty spolecznej nuleży równiez'

a) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomicme usamodżelnięnię w formie zasiłków,
pożyczek oraz pomocy w nafurzę,

b) przyznawarrie i w1płacanie zasiłków specjalnych celowych'
c) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o

zasięgu lokaln1m oraz kierowanie do nich osób qymagających opieki'
d) podejmowanie innych zadan z zakesu pomocy społecznęj wynikających z rozeznalych

potrzęb gminy' w tym tworzęnie i realizacja programów osłonowycĘ

i integracji w środowisku osobom
poruszania się komunikowania się z

w tym specjalistycznych w miejscu
usług opiekuńczych dla osób z



ę) iłspóbraca z powiatowym urzędem placy w zakesie upowszechniania ofet pmcy omz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniana informacji o usfugach poradnictwa
zawodowego i o szkoleniach.

3. Do zadąń Gminnego ośrodka Polhocy Społecznej w zakłesie wykon lNąnia zadań zleconych
gminie z zalvesu aclministrącji rządowej należy:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
b) oplacanie składęk na ubęzpiecŻenie zdrowotne okeślonych w przepisach o powszechn1m

ubezpieczeniu w Narodowlm Funduszu Zdrowia,
c) organizowanie i świadczenie specjalisĘcznych usfug opiekuńczych w miejscu zamieszkania

dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) przyznawanie i rqpłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków zwiąanych z klęską

Ą''rviołową lub ekologiczną
e) prowadzenie i rozwój inftastrul1ury środowiskowych domów samopomocy dla osób z

zaburzeniami ps1 chicznl mi.
f) realizacja zadań wyńkających z rządowych programów pomocy społecznej mających na

celu ochronę poziomu zycia osób, rodzin i $up społeczrrych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia;

- c) ptzyzlalłanie i rqpłacanie zasiłków celowych' a także udzielanie schronienia, posiłku i
niezbędnego ublania cudzoziemcom' o których mowa w axt' 5a ustawy o pomocy
społecznej,

h) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a takze udzielanie schronienia' posiłku i
niezbędnego ubrania cudzoziemcom. którzy uzyskali zgodę na pobt't tolerowany na
terytońum R'zecz'lospolitej Polskiej'

!'Do zadań Gminnego ośtodka Pomocy Społecznej w ząlłesie Żąbezpieczenia społecz ego należy
również rcalizacja zadań własnych gminy olaz zleconych gIki ie z zakłesu admi iŚltdcji rządowej
w szczegóIności:

a) przyznawanie i wypłacanie świadczęń rodzinnych w tym zasiłków rodzimych i dodatków
do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych na zasadach wyńkających z ustawy z
dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z
późn zn.),

b) przyznawanie i wypłacarrie świadczeń z funduszu alimęntacyjnego na zasadach
w1nikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnion}m do

'- alimęntów (Dz. U. z 2007 r' Nl192 poz.13'78 z póżn, zrn.)'
c) tworzenie i lokalizacja lokalnych indywidualnych programów pomocy społecznej na

podstawie obowią,zujących przepisów plawa w oparciu o zdiagnozowanę potrzeby
społeczne, możliwości organizacyjne i finansowe Gminy oraz pozyskiwane środki z
ze\vnątrz,

d) inaych zadań z zakresu zabezpieczeńa społecznego dopuszczonych do realizacji odrębnymi
przepisami.



Rozdzial III
Organizacja wewnętrzna Ośrodka
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1. Kierołnik ośrodka zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzję administmcyjne w

zakresie zadań własnych i zleconych Gminię na podstawie upoważnienia udzielonego przez
wójta Gminy'

2. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej może kięIować wnioski o ustalenie niezdolności do
pracy i stopnia niępełnosprawności do organów okeślonych odĘbnymi przepisami'

3. Kierownik ośrodka Pomocy Społecznej może waczać na rzęcz obywatęli powództwo o
roszczenia alimentac;jne.

4. organizację wewnętrzną ośrodka Kierolłnik ustala w regulaminie organizacyj nym '
5. Kierownik i praco nicy zatrudnięni w ośrodku powinni posiadac odpowiednie kwalifikacje

określone przepisami prawa.

se
1. struktura organiŻacyjna ośrodka przedstawia się następująco:
a) kierownik,

- b) pracownicy socjalni,
c) refelent ds. świadczeń rodzirrnych,
d) referent ds. funduszu alimentacyjnego,
e) główny księgowy.
2. Kiero\łnik Gminnego ośIodka Pomocy Społecznej jęst zatrudniony plzez wójta Gminy

Roźwienica, który pełni dla niego fuŃcję zwieŹchnika służbowego'
3. Kierownik kieruje Gmirrnym ośrodkiem Pomocy społęcznęj i reprezenfuje go na zewnątz.
4. Kierownik wykonuje zadania pracodawcy w stosunłu do osób zatrudnionych w Gminnym

ośrodku Pomoc1 Społec,/nej.
5. Kierownik na podstawie stosownych upoważnień wójta ma prawo do wydawania decyzji

administracyjnych w sprawach pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego.

6. Kierovnik odpowiada przed wójtem za właściwą organizację pracy oraz racjonalne
gospodarowanie środkami pr4unalymi z btldŻetu Gminy Roźwienica.

7. Kierownik ośrodka ponosi odpowiedzialność za ptŻestzeganie postanowień nińejszego

. 
statutu.

"""n"T:""*til"""*"
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1' ośrodek prowadzi gospodarkę lrnansową zgodnie z pzepisami ustawy o finansach
publicznych w zakesię obowiązującym jędnostki budżelowe.

2. Podstawą działalności ośrodka jest roczny plan finansowy zgodny z układem
wykonawcz}m budżętu Gminy'

3 ' ośrodek prowadzi samodzielnie obsługę finansowo - księgową i administracyjno - biurową
4' ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania lrnansowe zgodnie z

obowiąującymi u t1m zakresie przepisani.
5. obsfuga finansowa świadczeniobiorców oraz klientów ośrodka prowadŻonajęst prŻez Bank

Spółdzielczy w Roźwienicy.



6. ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział v
Postanowienia ogólne

. s
1. Szczegółową organizację węwnętrzną obowiąlki i kompetencje pracowników oraz zasady

pracy w Gminnyn ośrodku Pomocy społęcznej w Roźwienicy określa Regulamin
organizacyjny nadany przez Kierownika w formie zarządzenta.

2. ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi dokumentację zgodnie z jednolitym rzeczowym
wykazęm akt'

3. Ałta spraw ostatęcznie załatwianych przez ośrodek przechowuje archiwum zakładowe
Urzędu Gminy Roźlvienica'

4' Zmiany do statutu mogą być dokon).wane w trybie okeślon1łrr dla iego uchwalenia'
5. w spnwach nieuregulowan)'ch w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia

ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz
prŻepisy wykonawcze do tych ustaw i inne obowiązujące przepisy prawne.
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1. ośrodek używa przedłożonei pieczęci z pełną nazwą i adresem.
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