DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 15 lipca 2019
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 2023

Data: 15.07.2019 15:40:55

UCHWAŁA NR VI/55/19
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, 6a i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bobrowicach w brzmieniu zgodnym
z niniejszą uchwałą.
§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką
organizacyjną Gminy Bobrowice, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, powołaną w celu wykonywania
zadań gminy w zakresie pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.).
2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Bobrowice.
4. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Bobrowice.
§ 3. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§ 4. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506);
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1260
z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869);
4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018,
poz. 2096 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2220
z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U.
z 2019r., poz. 670 z późn. zm.);
8) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jedn. Dz. U.
z 2017r., poz. 2092 z późn. zm.);

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 2023

9) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jedn. Dz. U. z 2018r.,
poz. 2134 z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst jedn. Dz. U.
z 2019r., poz. 473 z późn. zm.);
11) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start” (Dz. U., poz. 1061);
12) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1832 z późn.
zm.);
13) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2015r.,
poz. 1390 z późn. zm.);
14) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U.
z 2018r., poz. 998 z późn. zm.);
15) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r.,
poz. 1878 z późn. zm.);
16) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 180
z późn. zm.);
17) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 755 z późn.
zm.);
18) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U.
poz. 2447);
19) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.);
20) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019r.,
poz. 60 z późn. zm.);
21) uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007);
22) innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i samorządowych jednostek budżetowych;
23) niniejszego statutu.
§ 5. Ośrodek realizuje zadania wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa:
1) ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej;
2) własne gminy;
3) programy rządowe;
4) inne – według zawartych umów i porozumień.
§ 6. Przedmiotem działalności Ośrodka jest:
1) prowadzenie pracy socjalnej jako szeroko rozumianej działalności zawodowej skierowanej na pomoc
potrzebującym w odzyskiwaniu i umacnianiu zdolności funkcjonowania w społeczności;
2) podejmowanie działań zapobiegających izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu osób
i rodzin;
3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
objętych świadczeniami pomocy społecznej;
4) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych przepisami prawa świadczeń;
5) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
6) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
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7) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym
domu;
8) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
9) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
10) ustalanie uprawnień i wypłacanie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, programu ,,Dobry Start”;
11) ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów i ich
wypłacanie;
12) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
13) ustalanie uprawnień i wypłata zasiłków dla opiekunów;
14) ustalenie uprawnień i wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
15) realizacja zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny;
16) obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego;
17) ustalanie prawa do objęcia świadczeniami opieki zdrowotnej finansowanymi ze środków publicznych;
18) realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik Ośrodka, z którym nawiązuje i rozwiązuje
stosunek pracy Wójt Gminy Bobrowice.
2. Kierownik Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Bobrowice,
które określają jego uprawnienia i kompetencje.
3. Kierownik wydaje decyzje administracyjne dla realizacji zadań statutowych i ustawowych Ośrodka na
podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Bobrowice.
4. Kierownik Ośrodka jest upoważniony do reprezentowania Gminy Bobrowice przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również przed innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem
działania Ośrodka oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
5. Kierownik Ośrodka może wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Bobrowice o upoważnienie innych
osób do wydawania decyzji administracyjnych.
6. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
7. Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny opracowany przez
Kierownika Ośrodka.
§ 8. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowany przez Kierownika
Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta Gminy Bobrowice.
2. Ośrodka prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Bobrowice zgodnie
z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
3. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
4. Kontrolę wewnętrzna w Ośrodku sprawuje Kierownik i Główny Księgowy.
§ 9. 1. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy Bobrowice.
2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.
§ 10. Traci moc uchwała V/27/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchwalenia
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011r. Nr 80,
poz. 1519 z późn. zm.).
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Łukasz Kamerduła

