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UCHWAŁA NR V/35/2015
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013r.,
poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i 1072) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2015r., poz. 163, zm. z 2010r. Nr 217, poz. 1427) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXI/163/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013r., poz. 1096).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Anna Dunajska
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Załącznik
do uchwały nr V/35/2015
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 3 czerwca 2015r.
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie zwany dalej „Ośrodkiem” został utworzony
w oparciu o uchwałę nr VIII/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Trzebiechowie z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie
powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
§ 2. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.163z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375
z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015, poz. 114),
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228
z późn. zm.),
9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn. zm.),
10) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.),
11) ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2012r., poz. 124 z późn. zm.),
12) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r.,
poz. 332),
14) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn.
zm.),
15) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.),
16) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014, poz. 567),
17) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014, poz. 1863),
18) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015, poz. 121),
19) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.),
20) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267
z późn. zm.),
21) niniejszego statutu,
22) innych przepisów prawnych.
§ 3. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.
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§ 4. 1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Trzebiechów.
2. Ośrodek swym działaniem obejmuje obszar Gminy Trzebiechów.
3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę Ośrodka, adres a także może zawierać NIP oraz numeru telefonu.
Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania
§ 5. Ośrodek realizuje zadania:
1) własne gminy wynikające z ustaw,
2) zlecone gminie przez administracją rządową w zakresie ustalonym przez ustawy,
3) powierzone i przyjęte do realizacji na podstawie zawartych porozumień i umów.
§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest wspieranie rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
1) opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
2) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie,
3) prowadzenie pracy socjalnej jako szeroko rozumianej działalności zawodowej skierowanej na pomoc potrzebującym,
4) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
5) przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej,
6) realizację zadań wynikających z programów rządowych oraz lokalnych programów pomocy społecznej,
7) realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
8) realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
9) sprawowanie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
10) kierowanie do domów pomocy społecznej,
11) realizację programów dożywiania.
3. Zadania wynikające z realizacji innych ustaw:
1) wypłacanie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,
2) postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
3) postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych,
4) przyznawanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
5) realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
6) realizacja programów finansowanych ze środków UE,
7) realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu
o przeciwdziałaniu narkomanii,
8) realizacja zadań ustawy o systemie oświaty w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 7. W wykonaniu zadań Ośrodek współdziała na zasadzie partnerstwa z:
1) organami administracji rządowej i samorządowej,
2) zakładami i placówkami służby zdrowia,
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3) instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.
Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka
§ 8. Na czele Ośrodka stoi kierownik, który kieruje działalnością Ośrodka i jest odpowiedzialny za jego działanie, w szczególności za:
1) realizację wszystkich zadań Ośrodka,
2) zasadne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej
i świadczeń rodzinnych oraz innych świadczeń wynikających z realizacji zadań Ośrodka,
3) prawidłową organizację pracy,
4) przestrzeganie przepisów prawnych, porządku i dyscypliny pracy.
§ 9. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
§ 10. Oświadczenie woli w imieniu Ośrodka w zakresie zarządu mieniem lub czynności prawnych mogących
spowodować powstanie zobowiązań składa jednoosobowo kierownik na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Wójta.
Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej
§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową, jako jednostka budżetowa, zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach o finansach publicznych.
2. Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków budżetu gminy oraz ze środków przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalany przez Radę Gminy.
4. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządza sprawozdawczość finansową.
5. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 12. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

