
UCHWAŁA Nr 1 2l/xxlv 20L 2

RADY GMiNYWROZWIENICY
z dnia 28 czerwca 2012

w sprawie: uchwalenia Stafufu Gminnego ośrodka oo*o.y Społecznej

w Roźwienicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia g marca 1990 r.
o samorzqdzie gntinnynl (. t. Dz. IJ. z 2O01t. Nr 142, poz. 1591' z późn zmian)
w związku z art. 110 ust' 1 ustawy z dnia 12 marca 20 04 t. o ponocy społecznej (1. t. Dz.
U. z2009 t. Nr 175, poz' 1362zpóźn. zm.)

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

s1.

nadając mu brzmienie określorre w zaĄczn}ku Nr 1 do rriniejszej uchwaĘ.

s2.
Traci moc uchw ała nr 2o0 /XXI/2009 Rady Gminy w RoźwierrĘ z dnia 26 marca

2009 r. w sprawie uchrł'alenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej
w Roźwienicy.

s3.
\Ą/ykonanie uclrwały powierza się \Ąlójtorł'i Gminy w Roźwieniry.

s4.
Uchwała l'chodziw Ęcie z dniem podjęcia.

Uchwala się Statut Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Roźrł,ienicy

-łscEPRzEYvoDt{lczĄcY MDY
't )

tud"#ti?."#lł-t*



Zał4czttik nr 1

do Uchwąły Nr 125/XXIW012

Rą.d.y Glrtilly w Rozuienic1J

z d'nią 28 czer1rcą 2012

STATUT
GMINNEGO oŚRoDKA PoMoCY

Gminy Roźwienica

sP OŁECŁNEI W RoZWIENICY

IdozdziałI

POSTANOWIENIA OGOLNE

s1.

1. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwieni Cy zvłan}lda-lej ',Ośrodkiem,, jest
jednostką organżacyjną Gminy Roźwienica utworzoną celem realizacji zadań
własnych i zleconych gnrinie z zakresu pomocy społecznej.

2' ośrodek wykonuje ponadto z upoważnienia Wójta Gminy RoŹwienica zad,ariaz zaktesu świadczeń rodziru:r1zcĘ funduszu alimentaryjnego otaz zadaria\' w1'njkające z przepbów odrębnych.

3. ośrodek nje posiada osoborł,ości prawnej'

4. Obszat działania ośrodka obejmuje teren Gminy Roźwienica.
5. ośrodek jest jednostką budżetorvą finansowaną z budżetu

i dotacji ceiowych.

6. Reaiżacja zadań przez ośrodek następuje przy wykorzystaniu środkóry
o których morł'a w pkt.4.

7' Siedzibą ośrodka jest budynek Urzędu Grniny w RoŹldenicy, Roźwienica 1,
37-565 RoŻrł-ienica



s2.

Ośrodek działa w oparciu o obowiązujące przepisy plalvne/ a w szczegóIności na
podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 nrarca 1990 r ' o sannrądzie gminnynt (Dz. L]. z 2OO1'r. Nr 142, poz.
159"l z póżn. zm');

2. Ustawy z dnia 72 marca 2004 t. o pomocy społecztlej (Dz. IJ. z2009 r. Nr 175, poz.
1362 z późn zm.);

3. Ustawy z drta 27 sierpnia 2009 t. o finansach publiczttyclt (Dz. IJ. 22009 r. Nr 157,
poz' 7240 z późn. zm');

4. Ustawy z dtia 23 listopada 2003 r. o koiadczeniaclt rodzhutych (Dz. tJ. 22006 r. Nr
139, poz. 992 z późn. zm');

5' Ustawy z dnja 7 wtześria 2007 r. o pomocy osobom upraunionym do ąIitnetltózLl (Dz.
U' z Ż009 t Nr 1, poz' 7 zpóźn. zm.);

6. Ustawy z drtla 29 lipca 2005 t. o przeciudziałaniu przenncy
2005r. Nr 180, po z. -J-493 

z późn zm.);

7. Ustary z dnia L9 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrozoia psychicznego (Dz. IJ.
z 2011- t. Nr 231, poz. 1375 z p6źn. znL);

8. Ustawy z dnia 9 czerrłrca 2017 t. o u1spieraniu rodziny i systemie picczy zastępczej (Dz.
U. z 2011t. Nr 149 poz. 887 zpóźn zm-);

9. Ustawy z dnia 13 paździemika 1998 t. o systeruie ubezpieczeń spotecztych (Dz. IJ. z
2009 r. Nr 205, p oz. 1585 z późn. zm.);

10' Ustawy z drua 27 sierpnia 2OO4 r. o śzoiadczeniach opieki zdrouofuej f.naltsoulanyclt ze
śl'odLóu publicznych (Dz. |J. z 2008 r. Nr 16Ą poz. L027 zpÓźn zm.);

11' Ustawy z dnia 29 września L994 t- o racluttkoulości (Dz. IJ. z2009 r. Nr 152, poz.
1223 z późn. zm.);

12' ustawy z dnta 2'L ristopada 200g r. o pracoutnikncrt sanorzqtrozLttlcrt (Dz. u. z 200g r.
Nr 223, poz. -!458 

z późn. zm.);

13. Ustawy z dnia']'4 czerwca !960 t. - Kodek postępoannia ałlnlinistracyjtlego (Dz. IJ.

zo rodzinie (Dz. IJ. z

z 2000 r. Nr 98, poz. 1077 zpóźn. zm');



14' Ustarły z dnta 29 grudnia 2005 r. o ustanozoieniu pro,rafiIu zuielolettliego ,,Ponloc
patLstztlauzakresiedożyzaiarLia,,(Dz.|J.z2005r.Nt267,poz.2259zpóźn.zm.\.

15. Inrr1'ch aktów prawnych dotyczących jego działalr.rości;

16. Niniejszego statutu.

Rozdział II

CELE I ZADANIA oŚRoDKA

3J.

\- Podstawowym celem ośrodka iest olganŁaqa i wykonywarri e zad'ań
z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy, a w szczególrrości:

,{ umoźliwienie osobom i rodzinom przezwryciężeria trudrrych sytuacji
źyciowych, któryzgh ni. są w stanie pokonać, rłykorzysfując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości.

,* wsparcie osób i rodzin w łrT,siłkach Żmierzająrych do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożiiwienia im życia w warunkach odpowiadających
godności człowieka.

łL zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych.
{ podejmowani e d.zia'ań zmierzających do źyciowego usamodzielnienia osób

i rodzin otaz ich integracji ze środowiskienr

s4.

Działa]ność w zakresie pomory społecznej polega w szczegóJności na;

1) przyznarł'aniu i wypłacarriu przewidzianych ustarł,ą świadczeń.
2) pracy socjatnej.

3) prorł'adzeniu i rozwoju niezbędnej irrfrastrukfury socjalnej.
4) ana.lzie i ocenie zjarł'isk rodząci'ch zapotr'zebowanie na śIĄ,iadczenia z pomocy

społecznej.



5) reallzaĄi zadań wyrikających z rozeznartycI.t potrzeb społeczrr1,ch.

6) rozrł'ijaniu no\^T'ch folm pomocy społecznei i samopomoc1, rv ramaclr
zidenfzfikorvani-ch potrzeb.

7) ptzygotowaniu oceny zasobórł, Pomocy społecznej w'opar.ciu o arralizę lokałrej
syfu acji sPołecznej i demograficznej.

ss.

Ośrodek jest realŁatorem zadań z zakresu pomocy społecznei w tym:

7' Zadań własnych grniny o charakterze obowiązkowym, do których nateży:
1) opracowanie i realŁacja gminnej strategii rozwiązywania problemów

społecznych ze szrzegó1nym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki rozw,iązywania problemów aikoholowych i innych, których celem
iest inte$acja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

2) zgodrtle z art. 16 a oceny w zakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienią zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym.

4) przyznawanie i w1płacanie zasi&ów okresovqlch.

5) przyznawanie i wypłacarrie zasiłków celorłych.
6) przyznawanje i w}płacanie zasiłków celorł1,afu na pokrycie wydatków

powstĄch w wyniku zdarzenia losowego.

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłłów celowych na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne - osobom bezdomnym oraz innym osobom niemający'rrr

dochodu i możfiwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów
o porłrszecfur1'm ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrorłria.

8) przyznawanie zasiłków celolłych ił' formie biletu kredytowanego.

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalrre i rentowe za osobę, która
zrez5l gntĄe z zatrudnierria w zrł'iązku z konieczrrością 

- 
sprarł,owania

bezpośredniej, osobistei opieki nad długotrrł,ale lub cięźko chorym członkiem
rodziny oraz rvspÓlrrie niezamieszkując1ryni pą*ą, ojcem lub rodzeńsfrĄ,em.



10) praca socjalna.

11) organizolvanie i śrł'iadczenie usług opiekuńczych, il, tym specjalistycznilc|,
w mieiscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistyczn1,clr usług opiekuriczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

12) prowadzenie i zaperł'nienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13) dożywiarrie dzieci;

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15) kierorłanie do domu Pomocy społecznej i ponoszerrie odpłabrości za Pobyt

mieszkańca gminy w tym domu;

1ó) pomoc osobom mającym trudrrości w przystosowaniu się do życia po zrłlo]rrieniu
z zakładu karnego;

\' 17) spotządzatie sprawozdawczości olaz przekazy"wanie jej Właściwemu
Wojewodzie, również w fornrie dokumenfu elektronicznego/ Z zastosowaniem
systemu teleirrformatycznego;

18) utiłrorzenie i ukzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w rym zapewltenie
środków na w1magrodzenia pracowników;
przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Fun duszt Zdrowja.

2. Zadań własnych gminy, do których należy:
1) przvznalł.anie i ił1,płacanie zasiłków specjalrrych celowych;
2) przyznawanie i rłypłacanie Pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie

zasi}ków, pożyczek oraz pomocy \^' naturze;

3) prowadzenie i zaperł'nienie miejsc w domach pomory społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięg_u gnrinn1,m oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4) podejmorvanie innych zad'ań z zakresu pomocy społecznej rł1,nikająq,g}t
z rozeznartych potrzeb gmirry, w tym hĄ'orzenie i realżacja progTamów
osłonoił1rc|;

Ie)

20)



"-..r<

5) współpraca z powiatowvm urzędem praĆy w zakresie uport,szecIrniania ofert
pracy otaz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji
o usługach poradnictrva zarł'odolł,ego i o szkolenjach.

3. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
"""Ii"o*"rry.h Plzez gminę/

do których należy:

1) organizowanie i świadczenie specjalisĘcznych usług opiekuńczych w miejsce
zamieszkarria dla osób z zabwzeniami psychicznymi;

2) przyznawante i iłypłacarrie zasiłków celowych na pokłzcig wydatków
związan5lch z klęską Ą''wiołou'ą lub ekologiczną;

3) realżacja zadari wynikaj ących z rządowych plogramÓw pomocy społecznej,
mających na celu ochronę Poziomu życia osób, rodzin i grup społecznYch oraz
rozwói specialistycznego wsparcia;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków ceiowyclr, a takźe udzie'anie schronienią
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a
ustawy o pomocy spolecznej;

5) ptzyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienią
posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt
tolelowany na terytorium Rzeczypospolitej Polsłiej;

6) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

s6.

ośrodek wykonuje ponadto z upoważnienia Wójta Gminy z Roźwieniry zadaria
z zakresu świadczerl rodzinnycĘ ń:nduszu alimentacyjnego otaz zad'alia
w1mikające z przepisów odrębnych.

s7.

Ośrodek realŁuje zadania z zakresu admjnistracji rządorł,ej zjecorre gmin-ie z zakresu
potwierdzarria prav'a do śrł'iadczeń opieki zdrowotnej irurym osobom niż
ubezpieczeni, ;'ako zadanie zlecone.



s8.

Ośrodek zaperł'nia obsługę organżacyjno_tec}uriczną zespołu Irrterdyscyplinarnego
powołanego na podstarł,ie ustarły o przeciwdzialaniu przemocy ił,rodzinie.

se.

ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej na podsta 'ie usta\ĄY o wspieraniu rodziny i systemie p ieczy zastępczej.

s 10.

ośrodek realŁuje projekty sys1egrowe współfinansov/ane 
]

Furrduszu Społecznego. 
WDPu[.nansov/ane ze środków Europejskiego

s 11.

ośrodek reaiŁuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowvch.

s 12.

ośrodek może wykon}rwać irme zadania określone, jako zadania ośrodka
\- wynikające z przepisów prawa.

RozdzialIII
oRGANTZACI A r z LRZ 

^DZANTE

s 12.

1. oślodkiem kieruje kierorłłrik, którego zatrudrria i zrł,a]rria Wóit Gminy
rł' RoŹv'ienicy.

2. Kierownik reprezenfuie ośrodek na zewnatrz'



3' Kierownik działa na podstawie niniejszego statufu oraz w granicach upoważrrień
i pehromocnictw udzielorrych prz ez w ójta.

4' Kierou'nik jest odpowiedzialrry za właścirł,e funkcjonort anie ośrodka zarządza
jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami plawa i Statutem ośrodka.

5. Kierowrrik jest odpowiedz ia1ny za właścirł,ą organizację pracy ośrodka, jego
sp.a'wne działanie, konh'olę tealizaĄi zadati oraz za określenie kierurrkóą,
działania i rozrł'oju ośrodka.

6. Kierownik ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracorvrrików,
zawiera z nimi umowy o pracę i dokonuje rł,szelłiclr czynności z zakr.esu prawa
Pracy.

7' Kierownik Ośrodka może l^Trtaczać n a rzecz obywateli poił,ódzfwa o toszczenia
alimentacyjne. W postępowaniu przed. sądem stosuje się odpowiednio przepisy
o udziale prokulatora w postępowaniu cyrvilnym.

8. Kierownik ośrodka zgodnie z ptzepisaml prawa podejmuje i wydaje decyzje
administracyjne w zakresie zadań własn1,ch i zleconych Gminie na podstawie
upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy.

9. Upoważnienie, o którym mowa w :ust. 7 rrroże być udzielone inrrej osobie na
wniosek Kierowrrika ośrodka.

s 13.

1. Kierownik Ośrodka plzedsta(,ia Radzie Gmmy w Roźwieniry, co roku
sprawozdanie z działalnoŚci ośrodka oraz potrzeby w zakresie pomocy
społecznej.

2' Kierownik ośrodka przedstarł'ia Radzie Gminy lł, RoŹwienicy, co roku ocene
zasobów pomory społecznej.

s 14.

1. ośrodek wykonuje srł'oje zadania ptzez osoby zatrudnione na uf,odrębnionl,ch
stanorł'iskach pracy.



3.

RozdziałIY
GOSPODARKA FINANSOI,VA

s 1s.

1. ośrodek prowadzi gospodarkę finanso\Ą,ą na zasadach
w samorządowych jednostkach budżetow:Fch opartą o

s 16.

Podsta\Ą'ą gospodarki finansorł,ej ośrodka jest roczny
opraco\ĄTv/any przez Kierownika Ośrodka i zat\^,ierdzanv na
budżetoił'ej Radt Gmin1l 1, p62lĄ/ienicy.

Prarł'a i obowiązki pracowlrikÓw socjaLrvch regulują przepisy ustaqTr o ponocy
spolecznej oraz ustawy o pracownikacl.L samorzą661Ą,ych.
Prawa i obowiązki pracowników ośrodka niebędącyclr pracolł,nikanri
socjairrynri regulują przepisy dotyczące pracorvników samorządotvych.
Pracownicy ośrodka realżują jego zadaniaw ramach powierzonego inr zakresu
oborł.iązków oraz poieceń wydanych przez Kiero_wnika Ośrodka'

oborł,iązujących

pŹePisy ustawy

2.

J.

ofinansach publicznych.

ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
Ośrodek prowadzi samodzielrrie obsfugę finansowo_księgo1^/ą i admjnjstracJino_
biuro 

'ą.

Kierownik ośrodka ptowad'zi gospodarkę finansową i podejmuje w Ęmzakresie deryzje.

5. obsługę finarsowo - księgową prorł,adzi główny księgowy.
ó. ośrodek prorładzi rachunkowość oraz sporząd'za sprait ozdania finansowe

zgodnie z obowiązującpni w tym zakresie przepisanri.
7' obsfuga finansoiła śrł'iadczeniobiorców oraz klientów ośrodka prowadzona jest

na podsta.rvie stosownej umowy zawartĄz bankiem.

Plan finansorły,

podstarł'ie uchl'at1'



s17.
Księgorł'ość ośrodka jest prowadzona zgodnie ze stoso\Ąnymi przepisanri ustawy
o rachulkowości budżetowej.

s 18.

w zakresie prorvadzenia gospodarki finansorvej oraz gospodarowa'ia powierzo.ym
mienienr ośrodka kieruje się zasadanri rzete]ności efekt}rt ności i celowości ich
wykorzystania.

Rozdział V
PoSTANOWTENIA KoŃco\ĄE

s 1e.

1. ośrodek w trakcie realizacji zadań rvspóĘracuje rra zasad'zie parhelstwa
z organizaĄami społecznymi i pozatządowymi, Kościolem Katolickim, irurymi
kościołami, związka:ni wyznaniorł,ymi oraz osobami fżycznymi i prarłłrymi.

2. Szczegółową organżację \ł/ewnęhznł obowiązki i kompetencje pracowników
oraz zasady pracy w Ośrodku określa regulamin olganżacyjn1r nadany przez
Kierownika w fo rn.ie zarządzenia.

3. ośrodek ptow,adzi dokumentację zgodnie z jednolitym Izeczorym rł1&azem
akt.

4. Akta spraw ostatecznie załatwionych przez Oślodek przechowy.ił,ą1ę 3ą
w składnicy akt znajdującej się w lokalu archiwum zakładorvego w IJrzęd.zie
Gminy w Roźrłieniry, Roźwienica 1.

5. Wszelkie zmiany do stafufu mogą być wprowadzone rł, Ębie przewidzianvm
dla je go ustarroł,ienia.

6' lĄ/ sprarvach nieuregulorłanych niniejszym Stafutem ,,.,aią -zastosowanie
obor'iązujące przepisy aktów prarł,nych.



s 20.

ośrodek użyN'a podłużnej pieczęci z nazlłąw peŁrym brzrnierriu i adresenr siedz.by.
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