
UCHWAŁA Nr 203/XXl/2009
RADY GMIIYY W ROZWIENICY

z dnia 26 marca 2009 roku.

w spruwie pr?łjęcia Pfogramu WspóIpracy Gminy Roźwienica z ()rganizacjami
Pozarządowymi w roku 2009.

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie
gminnyn (Dz' U. z 2001 r' NI 142 poz. l59l zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. Ż2o,Nr 62 poz. 558,
NI 113 pou. 984, Nr 153 poz' 1271,,Nr 214 poz' 1806, z 2003 r. Nr 80 poŻ. 717, Nr 162 poz.
|568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz' 1203) oraz ań. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poż},tku publicznego i o wolontaj.iaci€ (Dz. U' Nr 9ó poz.
8'73 zrn: z 2004 r. Nr 64 po2.593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135) Rada Gminy w
Roźrtienicy

uchwala, co naŚtępuje:

&l lllekroć w niniejszej Uchwale mowajest o:
1) progamię należy pfzez 1o rozumieć Proglam współpracy Gminy

Roźwienica Ż organizacjami Pozarządow1łni w 2009 rcku
2) ustawie - należy plzez to lozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.- 

o działaLności pożytku publicznego i o wolontariacie @Z. U. Nr 96 poz. 873)
, 3) organizacjach pozarządowych należy pIzęŻ tÓ roŻnmieć orgarrizacje, osoby' prawne ijednostki organizacine, o którychmowaw aft.3 ust.2 i 3 ustawy

,- 1. Program jest elementem długofalowcj strategii rozwoju Gminy, zwłaszcza w zakresie
realizowanej lokahej polityki spolecznej.

' 1. Nadrzędn}m celem Programu jest zapewnienie efekt1wnego wykon}'wania zadań
własnych Gminy wyrikających z przepisów plawa, poprzez włączenie organizacji
pozarządowych w realizację tych zadań.

.1 2' Program określa, formy, zasady, zakres wspóĘracy organów samoŹądowych Gminy
Roźwienica z organizacjami pozarządow;-mi, a także pńorytety realizowanych zadań
publicznych.

&2 ].Podstaqo\ł },rn krylerium decydującym o podjęciu współpracy / organi/aciami
Pozarządow}łni j est prowadzenie przez nie działalności na telenie Gminy RoŹwienica
lub na rzccz jej mieszkańców'
2. wspólplaca realizowana jest w oparciu o zasadę pomocniczości, jawności,

efekt}'wności, uczciwej konkurcncji, pańne$twa i suwercnności ston, a wzajenme
oddziaływania regulująprzęisy prawa.

3 .Zlecaraie rcalizacji zadń pub|icznych org alizacjom Pozatządow}łn odb}'wa s ię
po przęrowadzeniu otwańęgo konkursu ofeń, ogłaszanego i przeprowadzanego
w oparciu o przęisy ustawy'

4.Przy ustalaniu kolejności i rozmiaru realizowanych zadań uwzględnia się pńor}'tety
przlętew$4uchwały
5'Realizatorami współplacy ze strony Gminy sąw szczególności:

1) Rada Gminy RoŹwienica ijej komisje w zakrcsie:



a)określania Śtrategii lozwoju Gminy ze Śzczególn)m uwzględnieniem szeroko
rozumianej po1ityki społecznej,

b)nawiąz}.vania męr}4orycznej współpracy z organizacjami pozarządowymi,
c)utrz}łnylvania kontaktów pomiędŻy poszczególn}łni komis.jarni stal}Ąni,
a (h garizacjami P ozarządowymi, realizującymi zadania w obszarach będących

jednocześnie obszarami d', ialań komisji'

2) wójt cńiny Roźwienica w zakesie:
a) realizacji zadań wyrikających z Programu poprŻez ogłaszanie otwartych

konkursów ofert w celu powierzenia lub wsparcia realizacji zadania
i pŹekazania odpowiędnich na ten cel środków w tarnach budżetu,

b) kontroli i oceny stanu realizacji zleconego zadania pod względem
ęfektyvności i jakości przy pomocy Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy'
Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i Kierowników
referatów Urzędu Gminy RoŹvienica oraz osób zajmujących samodzielnc
stanowiska pracy.

3) Komisja konkursowa powołana przez wójta Gminy w skład której wchodzi
trzech przedstawicieli Rady Gminy i dwóch pracowników Urzędu Grniny'
Zadaniem komisji konkursowej jest przeprcwadzenie postępowania
i przedłozenie wyników konkursu Wójtowi do zatwierdzenia'
szczegółowy tlyb placy komisji okreśIa rcgulamin zatwierdzon! przez
wójta.

3' Realizatorami współplacy ze shony olganizacji Pozarządowych są zgłoszone
w reiestrach ich organy statutowe.

&3 1'Współdziałanie Gminy Roźwienica z organizacjami Pozarządowyni obejmuje
współpracę o charakterze finansow},rn i pozafinansowym.

zwspóhraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadń Gminy Roźwienica
organizacjom Pozarządow;łn poprzez:
1) powierzenie wykonaria zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji

najego realizację,
2) wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji

na częściowe dofinansowanie jego realizacji,
3' WspóĘtaca pozafinansowa polega na:

1) wzajemn}łn informowarriu się o planowanych kierunkach działalności poprzczl
a) przekaŻ}Ąłanie biezących informacji zwjepzar.ych z rcahzacją Programu

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
b) zapoznanie organizacji Pozarządowych Ż obszanmi działan' w które

mogą się włączyć jako realizatorzy powierzonych pfz ez Gminę zadań,
c) bieżące informowanie o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji, podczas

których omawiane będą zagadnienia związanę z działalnością stafutową
ofga zaqiPozaźądowych w zakesie realizowania Żadań publicznych,

2) konsultowaniu aktów prawnych w dziedzinach dotyczących statuto\\ ej

działalrrości poz1łku publicznego organizacji Pozarządowych poprzez:
a) udział przedstawicieli organizacji Pozarządowych i władz

samorządowych w spotkaniach, mających na celu mer}'tolyczne
diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej,

b) udostępnianie organizacjom Pozanądow}łn pĄektów uchwał
z dziedzin związdiych z ich statutową działalnością



3) tworzeniu wspólnych zespołów o chamkterze doladcąłn i inicjatyrr.rrym,
skupiających przedstawicieli władz Gminy i organizacji Pozarządowych
w celu definiowania prioĘ4etowych dla Gminy obszarów problemowych,
w iozwiązarrie których, organizacje Pozarządosle mogą włączyó się jako
realizator zadaiia

4) inne formy wspóĘIacy mogą być realizowuę poprzęz:
a) inicjowanie zadań akt1,rłizujących i integnrjących organizacje

Perzarząó,owe,
b) udostępnianie organizacjom Pozafządow}'rn lokali na spo&ania

ogólnodostępne zwiąane z lealizacją Prcglamu'
c) bieżące poradrrictwo i pomoc w organizowaniu szkoleń, mających na

celu zwiększenie profesjonalizacji działan organiŻacji Pozarządowych,
d) prowadzenie działalności promoclnej i informacyjnej dotyczącej

wspólnych przedsięwzięć Gminy i olganizacji Pozarządowych,
e) mer}toryczną pomoc w nawiąa),'v/aniu kontaktów z organizacjami

pozarządow;mri spoza Gminy Roźwienica'

&4' 
_lU'zjlaje 

się, że do zagadnień prioł,tetowych, planowanych do realizacji w roku
2009 naleŻ+

l) plomowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości,
2) wspieranie systemu pomocy społecznej,
3)ograniczanie maryinalizac1i i przeciwdziałanie wykluczeniu

Śpołeczlremu'
4) wspieranie organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy zę

żódeł zewnętrznych, w t}m Żę źródeł Unii Europejskiej,
5) upowszechnianię kultrrry lizycznej, w tJłn prowadzęnie spońowych

szkoleń dzieci i młodzieŻ! ofM rozwójbvy spońowo-rekreacyjnej'
6) promocja zdlowęgo trybu życia i działa]l. z zakesu profilaktyki

uzaleiriei\
7) ochrona środowiska natulalnego,
8) przedsięwzięcia kulturalne mające szczególnie na celu wzbogacanie

ofeńy kulfufalnej Gminy oraz promocję lokalnych twórców,
9) przedsięwzięcia mające na celu promocję potencjafu turystycznego

Gminy i wsparcie rozwoju bazy turystycznej na terenic Gminy.
2lista Żagadnień, wymienionych w ust. 1, informuje paftnelów Programu
o podstawowych prior}tetowych kierrrnkach dŻiała]i w roku 2oo9 jednak nie stanowi
jedyrego krleńum podjęcia wspóĘracy. Do pozostaĘh kryteriów należą
wiarygodność, wykazana efęttr.łTrość i skuteczność w realizacji założonych celów,
nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
3OrganizacjaPozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć ofeńę realizac1i zad'ania
publicznego, również takiego, które jestjuż Iealizowane w inny sposób, w t}łrr przcz
organy administracji publicmej. W zakesie rozpatrŻenia takiej oferty stosuje się
odpo\ł.iednio przepisy ustawy.

&5 1'Program reguluje zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami
Pozarządow}mi w rolu 2009.

2.Wysokość śrcdków finansowych pnen\aczonych na realizację zadan publicznych
ol(reśla uchwała budżetowa Gminy RoŹvńenica na rok 2009.
3'Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej fozliczania oraz sposób kontroli
wykonania zleconego zadania okeśla ustawa oraz odrębna uchwała Rady cminy.
4.Otgalizacja P ozarządowa w okresie otrzym}vania dotacji jest zobowiąana



do zanieszczenia w swoich materiałach informac)|'nych zapisu o finansowaniu
lub dofinansowaniu zadania przez Samorząd Gminy Roźwienica'
5.W terminie do 31 marca 2009 roku Rarla Gminy uchwali roczny progiam
współplacy Samorządu Gminy Roźv/ieńca z organizacjami Pozarządow}łni na lok
20r0.

&6 wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Roźwienica'

&7Upowaznia się Wójta Gminy do powołania w drodze zarządzetia Koold\Łatora
Programu WspóĘracy spośród właściwych mer}łorycznie pracowników Urzędu Gminy
Roźwienica.

&8 Ujhwała wchodzi życie z dniem podjęcia z mocąod 0l stycŻnia 2009 i podlega
w}rń.ieszeniu na tablicy o8łoszeń Ufzędu Gminy w Roźwienicy.

G d,,,0,,0,



UCHWAŁA NR 202D(xV2009
RADY GMINY RoŹWIENICA
Z DNIA 2ó marca 2009 roku.

W sprawie: zmiany zakresu zadań realŁowanych zgodnie z uchwałą Nr
9l/X12007 z dniz 28 grudnia 2007 roku o finansowaniu wieloletniego
programu inwesĘcyjnego.

Działając na podstawie alt.l8 ust.2 pkt 9 lit.3 z dnia 8 marca 1990r.o
samorządzie gminnym @z.U.nr l42 z 200lr. poz.l59l z póżn. zm.) na
podstawie art. 488 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada l99g i. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998r. poz.l}l4 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

& l W załącznikach Nr l i 2 do UchwĄ Nr 9llX/2007 Rady Gminy w
RoŹwienicy z dnia 28 gnrdnia 2007 roku :

l. Zwiększa się limit wydatków na zadanie,, Budowa mostu na Źece
Mleczka w miejscowości Pełnatycze'' o kwotę 200.000 zł .Zwiększenie
'vłyn|ka z tego 

' 
że w roku 2008 wykonawca nie wywiązał się z

wyJ<onania zaplanowanych prac i łm sam)'m nie został zreuii'u.-y *
całości plarr na to zadanie. Realizacja z adania została przesunięta na rok
2009 i to spowodowało zwiększenie planu wydatków na to zadanie.

2. Zwiększa sięlimit wydatków na zadanie ,,Budowa SzkoĘ Podstawowej w
Woli Węgierskiej ,, o kwotęl04.735,52 złw zwiękl z wystąrieniem
robót dodatkowych nie przewidzianych do wykonania w kosziorysie
ofertow)łrr m.in. podbicie i zabejcowanie okapu dachu'
niedow}.rniarowanie suchych tyrków , wzmocnienie podkładów pod
posadzki siatką zbrojarską, wykonanie dodatkowej studni odwadniającej,
wzmocnienie stropów JS sia&ąpod tynki.

3. Zmniejsza się limit wydatków o kwotę l.930.l04,96 i nazwę zad.ania,
która będzie brzmiała ,'Poprawa stanu środowiska nafuralnego poprzez
wyłonanie sieci kanalizacji sanitamej w miejscowości Mokra, Tpliowice
i Więckowice ,lmiana następuje w zutięku ze zmnieiszeniem zakresu
pĄektowanej inwestycji. Zrezygnowano z wrykonania kanalizacji
sanitamej w miejscowościach Roźwienica _ Moka, Rudołowice _
Moka, Chorzów, Węgierka.



4. Zwiększa się limit wydatków na zadanie 
',Przebudowa i rozbudowa

budyrrku WDK Chorzów'' o kwotę 50 '00O zł przez'naczoną na roboty
wykończeniowe. Wartość poprzedrria obejmówała jed1łrie stan surowy
zamknięty.

& 2 Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr 181/XX/2009 z dnia 29 stycznla 2009
roku.

& 3 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 4 Uchwała wchodzi w Ącie z dniempodjęcia.

Cfl (/1u""*"'.



Uchwała Nr 20lD(xI/2009
Rady Gminy w Roźwienicy

z dnia 26 młrca 2009 r.

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłłtności Ża usługi opi€kuńcze i
-_ specjalistyczne uslugi opiekuńcze.

Na podstawię axt. 18 ust' l pkt l5 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzię
gminnym /Dz. U. z 2001 rol_u nr 142 poz' |591 zpó^, T 'l oftz alt. 50 uś. 6' alt. 9ó ust. 2 i 4
ustaw z dnia l 2 marca 2004 IoLu o pomocy społecznej /lekst jednolity z dnia l 7-06-2008 r.
(Dz. U. z 2008 r. Nr 1 1 5 poz. 'I28 z póżn zfi-)

Rada Gminy w Roźwienicv
uchwala co następuje:

sl
Usługi opiel_uricze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzęb życiowych, opieĘ
higieniczną zlecaną przez lekarza pielęgnację oraz w mialę moż]iwości, zapewnienie
kontaktów z otoczęniem.

s2

Specjalistyczne usfugi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb w1nikających z
rodzaju schorzenia lub niepełnosprarłności świadczone przez osoby ze specjalist}'cznym
przygotouaniem zawodowl m.

s3

Usługi opiekuricze lub spęcjalistycznę usługi opiekuńcze' z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiczn;mi, świadczone są

. osobom samom}łn, które z powodu wieku' choroby lub innych przyczyn w1magają
pomocy inrrych osób, a sąjej pozbawione;

. osobom posiadającym rodzinę wspólnie zamieszkałą która nie może takiej pomocy
zapewnió'

$4

1' Wydatki na usługi opiekuńcze podlegają zwlotowi w części lrrb całości, w zależności
od s}'tuacji życiowęj oraz posiadanego dochodu na osobę w rodzinie potwięrdzonęj
w1.wiadern środowiskowym.

2' KosŻjednej usługi ustala się na 13,00 zł.
3. obowią"zek zwrotu wydatków, o których mowa w $ 4 ust. l nie istnieje gdy dochód na

osobę w rodzinie nie przekacza kr}teńum dochodowego określonego w alt' 8 ust. l
ustawy Ż dnia 12 marca 2004 r.' o pomocy społecmej (DŻ. U. z 2008 Nr 1 l5 poz. 782
z późll. zfi.).



4. wysokość odpłatności, o których mowa w $ 4 ust. l okeśla pońższa tabela

Dochód netto na osobę w
]odzinie w zło_tych

Wyśokość odpłatnościw % od ceny usług

Osoby samotnie
gospodarujące

Osoby w gospodaistwach
wieloosobowych

do 100% kryterium dochodowego
ań' 8, ust' 1 ustawy o pomocy

społecŻnej
nieodpłatnie nieodPłatnie

101-1500/. 10v.

151-2000/. 100/. 200k

201-250V, 30% 400/d

251-3000k 500/o 700k

powyżej 300 % 100 0/. 1000/"

ss

W pr4lpadku szczególnych' z:właszcza jężęli żądanie zwTofu wydatków na udzięlonę
świadczenia w całości lub części stanowić będą dla osoby zobowią,zanej nadmięmę
obciążenie kierownik GoPS na wniosęk pracownika socjalnego, Iub osoby zainteresowanej
po przęprowadzeniu rozęznania w środowisku możę podjąć decyzję o zwolnięniu z opłat za
ś\^ iadc7onę usługi opieLuńc7e.

s6

odpłatność za świadczone usługi jest dokonywana przez osoby korzyŚtające do 15 - tego
kłzdego miesiąca po wykonaniu usługi w kasię Urzędu Gminy w Roźwienicy.

$7.
- Wykonanie uchwĄ powierza się Kierownikowi Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej

w Rońłienicy'

$8
Traci moc :

Uchwała Nr I33N1II/2}04 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 ł.łlześria 2004 roku w
sprawie szczegółorłych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oruz zasad
częściowego lub całkowitęgo zwolńenia z opłat i trybu ich pobierania

se

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszęń i wchodzi w
Ącie po upbĄvie l4 dni od dnia ogłoszenia'

d (ł r' 0t'u)ct'



Uchrvała Nr 200DLXI/2009
Rady Gminy w Roźwienicy

z dnia 26 młrca 2009 r.

w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy

Na podstawie art. 18 ust' 2 -pld. 15 ustalły z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gnrinnym
(Dz'U.z2001r.Nr 742 poz. 1591, zpóźl. zrrt') w zvłiękrr z art. 110 ust. l ustawły zdnia12
maxca 2004 IoLu o pomocy społecznej /tekst jednolity z dnia i7_06-2008 r. (Dz. U' z 2008 r.

Nr 115 poz. 728 z późn. zn.)

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala co następuje:

sl

Uchwala się Statut C.minrego ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy nadając mu
\- brzmięnie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwaĘ.

s2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Roźwienica

s3

Traci moc Uchwała Nr 207/XXV/2005 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 23 czerwca 2005
roku w sprawie Stafufu Gminnemu Ośrodkowi Pornocy Społeczrej w Roźwienicy.

Uchwała wchodzi w żrycie z dniem podjęcia.

s4

0 ilu,o*u,



Załącznik Nr l
do Uchwały NI 200,Do(/2009
Rady Gminy w Rońłienicy
z dnia 26 marca 2009 r.

STATUT
GMINNEGo oŚRoDKA PoMocY sPoŁEcZNEJ w RoŹwIENIcY

Rozdzial I
Pcbnowienia ogilne

s1
Gminny ośrodek Pomocy Społęcznej w RoŹwienicy zwany dalej ośrodkiem jest samorządową

' jednostką organizacyjną Gminy Roźwienica utworzoną do realizacji zadari z zakresu pomocy
' społecz:rei.

s2
ośrodek działa na podstawie:

1. Uchwały Nr VIII/29/90 Gminnej Rady Narodowej w RoŹwienicy z dnia 21 marca 1990
roku w sprawie powołania Gmirurego ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy'

2. Usta\'y z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznęj ( Dz. U' z 2008I. Nr 115 poz.728 ze
zm.)

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z200lr' Nr
142 poz. 1591 ze zrt.)1

4' Ustawy z dnia 8 marca 1990I. o samorządzie gminn1m (tekst jednolity: Dz' U. z 2001r. Nr
I42 poz' I59l z późń. zm.):

5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. tJ. z 200Sr. Nr 249 poz.
2lo4 z pó^o zrn.)|

6. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139poz.
992 z późl, zm');

' 7. Ustawy z dnia 7 wŹeśnia 2007 r. o pomocy osobom uplawnionyrr do alimentów ( Dz. U. z
2007 r . Nr 192 poz. 13'78 z póź?]' zin.)',

8. Ninięjszęgo statufu'

s3
1. Siedzibą ośrodkajest budynek Urzędu Gminy w Roźwienicy, a obszarem działania ośrodka

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

cęlo\łych'
3. Ręalizacja zadń przez oPs następuje przy \łykożystaniu środków, o których morła

w pkt. 2.
4' ośrodek wykonuje ponadto z upoważnienia wójta Gminy zadarria z zakresu świadczeń

rodzinnych, funduszu alimentadnego oraz zadania wynikające z przepisów odrębnych.



Rozdział ll
Cel i zadarria ośrodka

s4
} 'Gminny ośrodek Pomocy społecznej jesl jed oslką orqanizacyj ną Gminy Roźwienica i realizuje:

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

b) zadania w zakresie ustalanią przyznawania i wyplacania świadczeń rodzinnychjako zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej.

c) zadania w zakesie ustalanią przyznawania i w1płacania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz podejmowanie działń wobec dłużników alimentacyjnych jako
zadanię zlecone z zaklesu administracji rŻądowęj.

d) inne zadania wynikające z zakesu prawa.
2' Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy podlega bezpośrednio wójtowi

Gminy Roźwienica.

$s
Celem działąlności Gminnego ośłodka Pomocy Społecznej .iest:

a) umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenię trudnych s}tuacji zyciowycł!. Ltórych nie
są w stanie pokonać, wykorzystując własne śIodki, możliwości i uprawnienia oraz
zapobieganie takim sytuacjom-

b) doprowadzenie do mozliwości pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie
do integracji osób i rodzin ze środowiskiem,

c) podejmowanie działart aktywiŻujących lokalne środowiska mających na celu podnoszenie
świadomości społecmej'

d) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach znierzających do zaspokojeńa niezĘdnych potrzeb i
umożliwięnia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

só
Zadania Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej obejnują:

a) tworzenię warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym
rozbudowy niezbędnej infiastruktury socjalnej,

_ b) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczęnia z pomocy społecmej,
c) opracowanie i realizację gminnej strategii integacji i polityki społecznej, tealizację zadait

wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
d) przyznawanie i ,łypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami'
e) pobudzenie społecznej aktyvności w zaspokajaniu niezbędnych potzeb Źyciowych osób i

rodzin-
f) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielarrie pomocy

osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do fuŃcjonowania w
społeczeństwie oraz tworzenie waruŃów sprzyjających temu celoui'

g) Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.

s7
]'Do zadań Gminkego Oś/odka Poh1ocy Społecznej w zakłesie wykony.wania zadań własnych gminy
Ż zakłesu pomocy społecznej o charakterze oborłiązkowyk należy:

a) sporządzanie bilansu potrzeb gminy z zakresie pomocy społecmej,



b) udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ublania osobom tego
pozbawionym, w t),rn bezdomnlm,

c) przyznawanie i wypłacanię zasiłków celowych. w tym:
- zasiłków celowych na pokrycię wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bęzdomnym
oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskarria świadczeń na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodow1m Funduszu Zdrowia.

d) przyznawanie i w1płacanie zasiłków okresowych,
e) opłacanie składek na ubezpieczenie emery'talno - rentowę za osobę, która rezygnuje z

zatrudnienia w zwiąku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad
długotrwalę lub ciężlko choq'rn członkiem rodziny otaz wspólńe zamieszkującym matką
ojcem lub rodzeństw€m,

1) praca socjalna, w szczególności w formie:
- zawierania kontraktów socjalnych'
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych splaw b}'towych olaz w u&zymaniu
kontaktów z otoczeniem,
- pomocy w pełnieniu społecznie aktywnej roli i inte$acji w środowisku osobom
niepełnosprawnym o ograniczonych możliwościach poruszania się komunikowania się z

- otoczeniem, pomoc w integracji ze środowiskiem,
g) organizowanie i świadczenię usług opiekńczych w tyrn spęcjalistycznych w miejscu

zamieszkania, z wyłączeniem spęcjalisrycznych usług opiekuńczych dla osób z
zabLrrzeniami ps1 chiczny mi :

h) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych' wsparcia
dziennego' mięszkaniach cfuonionych' a takżę tworzęnie gminn€go systemu profilaktyki i
opieki nad dzieckiem i rodżną

i) pomoc w integracji ze środowiskiem
j) dozywianie dzieci,
k) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomn}łn' kierowanie do domó\ł pomocy

społecznej i ponoszenie odpłatności za pob},t mieszkańca Gminy w tym domu'
l) kierowanie do domów pomocy społecmej i ponoszenie odpłatności za pob)'t mieszkańca

Gminy rv tym domu
m) sporządzanie splawozdawczości, otaz ptzekazywalie jej właściwemu wojewodzie, Iównież

w fonrrie dokumentu elektrończnego. z zastoso\łaniem systęmu teleinformatycznego,
n) opracowarrie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze

' szczególnym uwzględnieniem plogńmów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiąJ.wania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryz1ka.

2.Do zadań Gminnegl ośrodka Pomoty Społecznej w zakresie wykonly,,ania zadań włas ych grniky
z zakłesu pomor'y spolecznej należy również:

a) przyznawanie i w1płacanie pomocy na ekonomicmę usarnodzięlnienie w formie zasiłków,
poŹyczek olaz pomocy w natuzę,

b) przyznawanie i w}płacanie zasiłków specjalnych celowych,
c) prowadzenie i zaperłnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o

zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki'
d) podejmowanie innych zadan z zaklęsu pomocy społecznej wynikających z tozeznanych

potrzeb gminy, w tym tworzęnie i ręalizacja programów osłonowych,



e) współpraca z powiatowym urzędem pracy \ł zakresie upowsŻęchniania ofeń pracy olaz
informacji o wolnych mięjscach placy, upowszechrriana informacji o usfugach poradnictwa
zawodowego i o szkoleniach.

3' Dtl zątląń Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w mlłłesie wykonywania z.rdań zleconych
glhinie z ząkresu administracji lządowej naleą:

a) przyznawanie i wypłaeanie zasiłków stałych.
b) opłacanie składek na ubezpieczenię zdrcwotne określonych w przepisach o powszęchn}m

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miej scu zamieszkania

dIa osób z Zabureniam i ps1chiczrrymi.
d) przyznawanie i wypłacanię zasiłków celowych na pokrycie wydatków zwiąanych z klęską

ż1'rviołową lub ekologiczną
e) prowadzenie i rczwój inftastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z

zaburzeniami psychicznyrni,
1) realizacja zadan wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na

celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społęcznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia;

g) przyznawanie i wJpłacanie zasiłków celowych, a takż€ udzielanie schronienia. posiłku i
niezbędnego ubńnia cudzoziemcom, o których mowa w ań. 5a ustawy o pomocy
społecznej,

h) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udŻięlanie schronieńa, posiłku i
niezbędnego ubrania cudzoziemcom, któŻy uzyskali zgodę na pob}'t tolelowany na
teĄłorium Rzecz}pospolitej Polskiej,

4.Do ządąń Gminnego ośłodka Pomocy Społecznej w zlLłesie zabezpieczenia społecznego nąleży
również fealizacia zącląń własnych gminy tlraz zleconych gninie z Żalcresu administacji rządowej
w szczególności:

a) przyznawanie i w1płacanie świadczeń rodzinnych w tym zasiłków rodzirrnych i dodatkół'
do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń opiekrrńczych na zasadach w1nikających z ustawy z
dnia 28 listopada 2003r' o świadczęniach rodzinnych (Dz.I]. z 2006r' Nr 139 poz. 992 z
późn. Żln.)'

b) przyznawanie i wyplacanie świadczęń z funduszu alimentacyjnego na zasadach
wynikających z ustawy z dnia 7 wrzęśnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimęntów (Dz' U. z 2007 r. NI l92 poz. 13'18 zpóźn. m|.),

c) tworzęnie i lokalizacja lokalnych ind1rvidualnych pro$amów pomocy społecznej na
podstawie obowiązujących przepisów plawa w oparciu o zdiagnozowane potzeby
społecznę, moż]iwości orgaIrizacyjne i finansowę Gminy olaz pozyskiwane środki z
zelJ.,ątlz'

d) innych zadań z zakrcsu zabezpiecŻęnia społecznego dopuszczonych do realizacji odrębnymi
przepisami.



Rozdzial III
oĘanizacja wewnętrzna ośrodka

s8
1. Kierownik ośrodka zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje adminiskacyjne w

zakesie zadań własnych i zleconych Gminie na podstawie upowżnienia udżelonego przez
wójta Gminy.

2. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej może kięrować wnioski o ustalęnie niezdolności do
pracy i stopnia niepełnosprawności do organów okeślonych o&ębn}łni przepisami.

3. Kierownik ośrodka Pomocy Społecznej może wytaczać na rzęcz ob}'\łateli powództwo o
IoszcŻęnia alimentacyjne.

4. organizację wewnętrzną ośrodka Kięrownik ustala w regulaminie organizacyjnym.
5. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w ośrodku powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje

określone przepisami prawa'

se
1' StrŃtura organizacyjna ośrodka przedstawia się następująco:
a) kierownik,
b) pracorłnicy socialni'
c) referent ds. świadczeń rodzinnych,
d) referent ds. funduszu alimentacyjnego,
e) główny księgowy.
2. Kierownik Gmifurego ośrodka Pomocy Społecznej jest zatrudniony przez Wójta Gminy

RoŹWięnica, który pełni dla niego funkcję zwierzchnika sfużbowego.
3 ' Kierownik kieruje Gminn}.rn ośrodkięm Pomocy Społecznej i reprezentuję go na zewnątz.
4' Kierownik wykonuje zadania pracodawcy \ł stosunłu do osób zaaudnionych w Gminnyrłr

ośrodku Pomocy Społecznej.
5. Kierownik na podstawie stosownych upowźnień wójta ma plawo do wydawania decyzji

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

6. Kięrorłnik odpowiada przęd wójtem za właściwą organizację pmcy olaz racjonalnę
gospodalowanie środkami przyznanymi z budżefu Gminy Roźwięnica'

7. Kierownik ośrodka ponosi odpowiedzialnośó za pŹestrŻeganię postanowień niniejszego
statutu.

Rozdział Iv
Gospodarka linansowa

s 10
1. ośrodek prowadzi gospodarkę finarrsową zgodnie z przepisami ustawy o finansach

publicznych w zakresie obowiązującym jednostki budżetowe.
2. Podstawą działalności ośrodka jest roczny plaIr finansorły zgodny z układem

wykonawcz},rn budżetu Gminy'
3. ośrodęk prowadzi samodzielnie obsfugę finansowo - księgową i administracyjno - biurową
4. ośIodek prowadzi rachunkowość oraz sporŻądŻa sprawozdania finansowe zgodnie z

obowiązującymi u t5 m zakresie przepisami'
5 ' obsfuga finansowa świadczeniobiorców oraz klientów ośrodka prowadzona jest przez Bank

Spółdzielczy w Roźwienicy'



6. ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdzial V
Postanowienia ogólne

s
l. Szczegółowąorganizację wewnętrzną obowiązki i kompętęncję pracowników oraz zasady

pracy w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Roźwienicy okeśla Regulamin
organizacyjny nadany przez Kierownika w formie zarządzetia.

2' ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi dol_umentację zgodnie z jednolitym rzeczowym
\łykazęm akl

3' Akta spraw ostatecŻnie załatwianych plzez ośrodek przechowuje archiwum zakładowe
Urzędu Gminy Roźwienica'

4. Zmiany do statufu mogą byó dokon}rir'ane w trybie okeślonym dla jego uchwalenia.
5' w sprawach nierEęgulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia

usta\ły o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimęntac}jnym olaz
przepisy wykonawczę do tych ustaw i inne obowiązujące przepisy prawne'

s12
1. ośIodek uż}rya prze dłozonej pieczęci z pełną nazwą i adresem'

d f/u,,*,,



UCHWAŁA Nr l99lXXi/2009
Rady Gminy w Roźwienicy

z dnia 26 marca 2009r

u spI'arn ie zalLIpu nięrueh,,mo:t i

\a podstawie art' i 8 ust'2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samolządzic
gllliill11ln /jednoiity tekst Dz. U' Nr 142 poz..I59l z200Ir zpóż zn/ i na podstar'lie arl'
]lil:i.] iarl.lj ust'] usta\ły o gospoclarce n ien:chotlrościam i /.jccln. telrst Dz. U. Nr
ló l poz' 1603 z 200'1r/, Rada Gminy lv RoŹwienicy Ltchrvaia co następuje;

r\ i' l)okonać zakupu na rzecz Gnin1' RoŹrvienica gruntu polożonego w T1'niorvicacll
oZniLcZonego w cu'idencji gruntówjako dzia}ki nr 315/5 o por'v' 0.,l539ha

L]l'Zelnaczoncgo pod dl.ogę i parking lv Tvnior.vicach.

l ]. \\'vlionanie uchlvały zleca się Wójtolvi Gminy w Roźwienicy

'.\ l il;huala r.ychocizi rv żvcie z dniem podjęcia ipodlega ogłoszeniu cio pubJicalej
'l ]aclomości poprZeZ IoZł]akatowanie na tabiicach ogłoszeń'

0'0ruo*"'



UCHWAŁA Nr I98/XXI/2009
Rady Gminy w Roźwienicy

z dnla 26 marca 2009r

rł sprawie zakupu Ilieruchonrości

\ll l]odstawie aft' l8 ust'2 pkt.ga ustarvy z dnia 8 marca l 990r o samorząclzie
glll illtl't l'l'l l'jednolity tekst Dz' IJ. Nr l,ł2 poz. t 5 9I z' 200Ir z póź zml i na podstirwie ań'
lIList'] iafi'l3 ust'l usta\ły o gospoclarce nieruchomościani /jedn. tekst Dz'U'Nr
2il l 1loz' 2603 z 200;łr/, Racla Gminy rv Roźwienicy uchlłł]a co następuje:

_ | l. Drlkonac zakupu na rzecz Gminy RoŹwienica buclynku połoŻonego
ri ('zudowicach na działce Nr29] bęrla.ccgo rvlasnością GS ,, SCH., r'l Rtlźrr ien ic,'

.S ]. \\ v]ionanie uchwały zlcca się Wójtowi Grliny rv Rozwienicy

,.\ l ] ..'hrra]a rł'chodzi rv ż1'cie z dniem pocljęcia i podlcga ogłoszeniu do publicznej
it'iat]omości poplzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

a fr,,u*,,



UcHwAŁA Nr t 97lXXI/2009
Rady cmin1 rł Roźu ien icr

z. dnia 26 marca 2009r.
tr spratr ie dzierżarły nięruthomos,.i'

\a podsta\\'ie ai1. ]8 ust' 2 pkt. 9a ustaw), Z dnia 8 marca l990 r. o salrrorządzie
glll ill ll'r lll /jednolity tekst Dz. U' Nr. l42 poz'l59l z' 2001 r. z póżn. zm./ i na podstar.r,ie
all' ]l uS1'2. att. 13 ust.l art'27,al1.28 usr. ] i2.aft.35ust ]i2.aft' 37ust. l usta\ł)'Z
] l :icl lltlia l997 r' o gospodar.ce nieruchonościalni l'jedn' tekst DZ' U. Nr 2ól poz.
2ó()_-l z 2004 r zpóż'zn../,Rada Gnriny lv RoŹrvienicy uchlvala. co następuje]

..- s I. j\''vclzicrżawić grunt Mienia Konrunirlnego Gnriny RoŹrł.ienica po,lożon1.'

tr lloŹlvienicy oznaczony w cwidencji gruntów.jako działka nr 34l o porł'' 0.04ha.
3.12 o pow'0'23ha. ó22 o porł'. ] . l4ha. 623 o pow. 2'93ha, 392 o pow' 0,29ha.7E0
o 1lotr,' 0'.54ha, niezabudowane na ol<res lal dziesięciu rł'fornie pfzetargu

{j 2' \\'r'lionanie rrchrvały zieca się Wójrowi Gminy w Roźwicnicv

s 3. I chtłała rr'chodzi w życie z dniem podjęcia i pocllega ogłoszeniLr do publicznej
lt jaclonlości poprzez rozpJakatorr'anie na tab]icach ogłoszeń.

fr fr"u*"



UCHwAŁA Nr 196/XXI/2009
Rady Gminy w Roźwien icy

z dnia 26 marca 2009r.

-' 
w spfawie najmu nieruchomości

Na podstawie art lS ust.2 pkt.9a ustaw] z dnia g'raroa l990 r. o samorzaclzie
glllillll'ltll ,jednolity tekst Dz' U' Nr 112poz.l591 z2()01 r' zpóźn'zm'1 i na podstalr'ie
art. ll ust. i.aft.J5 ust I i 2, ustawy z 21 sierp|ia 1997 r. o gospodarcc
n iet'tIc h ol'nościami /.jedn' tekst Dz. U' Nr 46 poz. 543 z 2000 r z póź.zm/,oraz Ą 1 3 ust. ]

pl<t' 9 iitel.a .'a'' Statutu Gminy Roźwienica Rada (iminy w RoŹwienicy uclrwala. ccl
nasleltLrjet

s l ' (ldcjać rv najcm lokal użytkou'y Mienia Komunalnego Gminy Rozr'vienica
polozony w Roźwienicy opow' 132nr,/ lokal dawne.j apteki/ na
clzialce oznaczonej w ewidencji gruntóW.jako nr 102716. oraz ]oka] o potl. 28,li0
nl' ua działce nr 984/l poloŹonej w Roźwienicy na okres lat dziesięciu
ir lblllic przetargu nieogr aniczonego.

$ 2 ' \\'viionanic uchlvały zleca się Wó jtowi Gminy w RoŹwienicv

s 3 Llchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podJega ogłoszeniu c1o publicznej
ii iaclollości poplzez rozplal<atowanie na tablicach ogłoszcń'

C 0 a''uu)e(



UcHwAŁA Nr l95/XXI/20()9
Rady Gminy w Roźwien ici

z tlnia 26 marca 2009r.
rv spl.awie dzierżawy nicruchomości'

\a podstawie art.18 L]st. 2 pkt. 9a ustau), Z dnia 8 mal.ca l g90 r' o samorzącizic'pnlilllltL'll /jednolity tekst Dz. I J' Nr. l42 poz. l5 91 z 200I r ' z późn' zn./ ina podstawieall' l] ust.2. afl' 13 ust.l aft.27,art.28 ust. i i 2.an.35 ust 1j2,afi' 3]ust. ] usta\Ą.V Z2l siel'pnia 1997 r. o gospodar.cę nieruchomościarni / |ecln. tekst DZ. t x. ru, i".'' 
'

2tt)3 ,2ęrr, , . ruż.zm../.Frad,a Cnriny w RoŹwienicy uchwaia, co llastęplłe:

$ l \\/.',LIzierżawić grunt Miellia Komunalnego Grliny RoŹWienica położon)'
ll V'ęgicrce oznaczony w ewidencji gruntówjako działka nr 923 o pow. 0.66ha.

Iliczlbudorvan1'na okes lat dziesięciu rv tbrmie przetalgu

$ 2. \\",''lionanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy w RoŹwienicy

{ -]' l]clltlała lvchodzi w życie z dnielrr pod_jęcia ipocllcga ogłoszerriu clo publicznej
rr iadolności poprzez rozplakatowanie na tab]icach ogłoszeli.
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