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UCHWAŁA Nr XLI220I2014
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 7 listopada 2014 roku

Na podstawię ań.7 ust'l pkt6i 6ą ań. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ań. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. |J. z 2ol3 r., poz. 5g4
zpóżn. zm'); w zwilązk]l z art. 110 ust. l ustawy z dnia 12 marca 2oo4 I' o pomocy społecznej
(tj' Dz. U. z 2013 r. poz. l82 z późn. Tn.)pnz afi.l\ ustawy z dnia 27 sierpda 2009t.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r, poz.885 z pó^, ?xn'), Rada Gminy w Czerminie
uchwala, co następuję:

$r

Przyjmuje się statut Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwĄ.

$2

Traci moc Uchwała NI xxv i 141/05 Rady Gminy w Czerminie z dnia 27 kwietnia 2oo5 I.
w sprawie nadania statutu Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w czerminie'
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Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy czermin.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Hęzntk do Uchwaty Nr xLl22u20h
Rady GnWw Cze nlhie
z ó'ia 7 lisropda 2014 roku

STATUT

GMINNEGo oŚRoDKA PoMocY

sPoŁEczNEJ

W CZERMINIE



Rozdział I

Postanowienie ogólne

$1

cminny ośrodęk Pomocy Społecznej w Czerminie, zwany dalej ośrodkiem działa na

podstawie:

l. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorŻądzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594
z późl'zm.);

2' Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (d' Dz. U. z 2o|3 r' poz. l82
z póżn. zfi.);

3' Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.Dz. U ' Ż 2014 r,

poz.1202 z póżn.zln.)'
4. Ustawy z dnia 27 sierynia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013 r, poz.885

z póżn,zrn.);

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330
z póżn,zm.);

6. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r' o świadczeniach rodzinnych (tj' Dz. U. z 2013 r''
poz.1456 z póżn.zm.);

7' Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upra\ł'nionym do alimentów
(tj. Dz' U. z 20l2r. poz.1228 z późn. zm);

8. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180'
poz. 1493 zpóżn'zm');

9. Ustawy z dńa 26 pażdzi.emika 1982 r. o wychowaniu \ł trzeźwości i przeciwdziałaniu
aIkoholizmowi (tj. Dz. U. zŻ0l2 r.'poz' 1356 z póżn.zm.);

l0. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.
U. z20l3t. poz. \35 z póż\.zm.):

l l. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r' o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tj' Dz' U. z 2008 r' Nr 164, poz.102'] zpóźĄ'zfi,):

12' Ustawy z dnia 13 pździemika 1998 r. o systernie ubezpieczeń spolecznych (tj. Dz. U.
z 20|3 r.' poz'l442 z póżn. zfi');

13. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i inst).tucjach rynku pracy (tj.

Dz. u ' zŻ0l3l., poz.674 z póżn.zm.);
14' Ustawy Ż dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(Dz' U. Ż2'014l. poz. 567 )
15. Ustawy z dnia 2l czerwca20ll r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U.22013 r.poz.

966 z póżl. zm.)
16. Innych ustaw, które nakładają obowiązek realizacji zadań w nich zawańych na ośrodki

pomocy spolecznej lub gminy;
17. Uchwały Nr )?39/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 27 luty 1990 r' w sprawie

powołania Gminnego ośrodka Pomocy Spoleczrej;
18. Niniejszego statutu.
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l. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie zwany dalej ,,ośrodkięm'' jest

samodzielną jednostką organizacyjną gminy, nie posiadającą osobowości prawnej,

utwożoną w celu \łrykonywania zadan własnych i zleconych Gminie z zakresu pomocy

spolecznej.

2. ośrodek dziala jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach

publicznych.

3. siedziba ośIodka znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Czerminie_

4. Terenęm działalności ośrodkajest obszar gminy Czermin'

5. ośrodek używa pięczęci o tręści ,,ominny ośrodek Pomocy społecalej 39-304

Czermin''. Na pieczątc€ możę być umieszczony NIP' REGoN oraz numer telefonu,

fax-u.

6. ośrodek może posfugi\^'ać się skóconą nazwą: ,,coPs w Czerminie''

Rozdzial II

cEL I ZADANIA oŚRoDKA
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Celem działania ośrodkajest organizacja i wykonywanie zadan z zakresu pomocy społecznej

na teręni€ Gminy, a w szczególności:

. umożliwięnie osobom i rodzinom przezwcięŻenie trudnych s)'tuacji życiowych,

których nie są w stanie pokonać, wykorzysfując własne uprawnięnia, zasoby

i możliwościi

. wsparcię osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych

potrzęb i umożliwia im żJcie w wanmkach odpowiadających godności człowieka;

. zapobięganie trudnym s}tuacjom życiowym, poprzez podejmowanie działan

zmierzających do życiowego usamodzięlnienia osób i rodzin olaz ich inte$acji ze

środowiskiem'
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Działalność ośrodka polega w szczególności nal

. przyznawaniu i w1płacaniu przewidzianych ustawą świadczeń:

o pracy socjalnej;

o prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej j

o ana]izie i ocenie zjawisk rodzących zapotżebowanie na świadczenia z pomocy

społecznej:

o realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

. rozwłaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach

zidentyfi kowanych potrzeb.

Do zadań ośrodka nalężry rca]izacja zadań

. własnych gminy;

. własnych gminy o charakterze obowiązkowym;

. llecon)ch Z administracji rlądowej

wynikających z ustawy o pomocy społecznej

ss
ośrodek realizuje Zadania wynikające z innych ustaw, powierzone i pŻyjęte do realizacji na

podstawie upoważnienia wójta Gminy bądź uchwały Rady Gminy, w szczególDości:

1. Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

2' Zadania wynikające Z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimęntów'

3. Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej'

4. Zadania wynikaj ące z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

5' Zadania wynikające z ustawy o prŻęciwdziałaniu przemocy w rodzinie,



6. Zadania wynikające z ustawy o świadcze[iach opieki zdlowotnej finansowanych ze

środków publicznych w zakesie prowadzenia postępowania i rłydawania decyzji
w sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

7 ' Zadaniawyńkającę z ustawy o zasiłkach dla opiektrnów,

8. Przygotowuje i realizuje projekty dofinansowane z Unii Europejskiej
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l. ośrodek współpracuje, na zasadz\e pańnerstwa z orgattlzacjami społecznyni
i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami
wyznaniowymi, inst)'tucjami oraz osobami ftzycznyrni i prawnymi w celu realizacji

- zadai\.

2' W ramach współpracy ośrodek może prowadŻić działalność charytat}'wną'

3' ośrodek dla realizacji swych zadali statutowych moŹe podpisywać stosowne tunowy

i porozumienia.

Rozdział lII

' Gospodarka linansowa ośrodka
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l' ośrodek prowadzi działalność finansową na zasadach obowiązujących w jednostkach

budżętowych zgodnie z przepisan ustawy o rachunkowości, finansach publicznych.

2' Podstawę gospodarki finansowej ośIodka stanowi rocŻny plan finansowy.

3. ośrodek posiada odrębny rachunek baŃowy.

4' Działalnośó ośrodka finansowana jest ze środków własnych budŹetu gminy oraz

śIodków z budżetu państwa'

5 ' ośrodek odprowadza dochody na rachunek dochodów budżetu Gminy.

6. ośrodek może korzystaó ze środków pozabudżetowych, w t}łl z darowizn zgodnie Że

wskazanymi celami ich przezlaczenia przez ofiarodawcę lub zgodnie z zadaniami
O(rodka,/ zakresu pomocy spolecznej.

7. obsługa kasowa ośIodka prowadzonajest za pośrednictwęm banku.



8. Mienię ośrodka stanowią śIodki trwałe ipozostałe środki trwałe w uż}'tkowaniu, których

stan i waność określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdania bilansowe.

9' Kierownik ośrodka zarządza powięrzonym mu mieniem. zapewnia jego ochronę

i nalężyte wykorzystanie'

l0. oświadczenia woli Kierowniką dotycąc€ zobowiązali finansowych winny być

kontrasygnowane przez Głównego Księgowego ośrodka.

Rozdzial Iv

organizacja i zarządzanie ośrodkiem
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1. ośrodkiem jednoosobowo kięruje Kięrownik ośrodka i reprezentuje go na zęwnątrz na

podstawie udŻielonego pełnomocnictwa przez Wójta Gminy.

2' Bezpośredni nadzór nad prawidłową dzialalnością ośIodka splawuje Wójt Gminy

3. Kierownika ośrodka zatrudnia i zwalnia wójt Gminy.

4. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika ośIodkajest wójt Gminy.

5. Czynności z zaklęsu prawa pracy w stosunku do Kierounika ośrodka dokonuje Wójt

Gminy.

6. Kierownik odpowiada za prawidlowe funkcjonowanie ośrodka.

7. Szczegółowa organizację w€Wrętrzną ośrodka oraz zakres działania ustala kielownik

w regulaminie organizacyj nym.

$e

Do obowiąków i uprawnień Kierownika w szczególności należy:

1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy ośrodka, dokon1rłania podziału zadań na

poszczególne stanowiska pracy.



2. wydawanie zatządzei' regulaminów i insfuukcji czy upoważnień indy'rvidualnych dla

IealiŻacji zadań statutowych oraz organizacji ośrodka'

3. Wykonywa_nie kompetencji prz1pisanych kierownikowi ośIodka w ustawie o pomocy

społecznej i innych ustawach.

4. Składanię Radzie Gminy colocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz
pŹedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej'
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1' ośrodekjest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy'

2. Kierownik ośrodka jęst plzęłożonyfi służbowym wszystkich pracowników ośrodka,
podejmuje decyzje kadrowę i dokonuje w stosunku do pracowników czynności

w sprawach z zakesu prawa pracy.
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1. wójt Gminy w Czerminie udziela kięrownikowi ośIodka upowunienia do wydawania

decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakesu pomocy społecznej oraz

z zakresu inrrych zadań wykonywanych przez ośrodek naleŹących do właściwości grniny'

2. Kierownik ośrodka na podstawie upowaŹnień udzielanych przez wójta Gminy moze

występować o przyznanię środków z funduszy unijnych.

3' Upowaznienie o któIym mowa w ust. l może być także udŻielone innej osobie na \łniosek
Kielo\łnika ośIodka.
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1. Do realizacji zadań Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie w}Tóżnia się

następujące działyl

o dział finansowo -księgowy;

. dział pomocy środowiskowej i świadczeń;

. dział ś\łiadczeń lodzinnych i firnduszu alimentacyjnego.

2' W skład ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

. kięrownik oś.odka,

o główny księgowy,



. pracownicy socjalni,

. stalowiska pracy ds. świadczeń lodzinnycb, funduszu alimentacyjnego oraz
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych'

3. w cęlu zapewnienia prawidłowej rcalizacil zadań w ośrodku mogą być twolzone inne

stanowiska w mialę występujących potzeb.
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szczęgólowy wykaz zadań realizowanych przez ośrodek oraz organizację wewnętŻną

ośrodka okeśla Regulamin organizacyjny.
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Pracownicy ośrodka wykonują zadania określonę w indywidualnych zaklęsach czynności,

obowiązkóą uprawnień i odpowiedzialności ustalanych prŻez Kiercwnika ośrodka.

sls
w .azie nieobecności Kierownika zadarlta anłięane z bięącym zuądzaniem ośrodkiem

wykonuje upoważniony przez Kierownika pracownik ośrodka.
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1 . Kontrolę wewnętrzną sprawuje Kierownik ośrodka w zakęsie całoksztahu działalności.

2. Kontrole w zakresie gospoda*i finansowej sprawuje główny księgowy ośrodka.

3. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością ośrodka sprawuje Wójt Gminy Czermin.

4. Nadzór merytoryczny nad działalnością ośrodka sprawuje Wojewoda Podkarlacki.

Rozdzial VI

Nadzór i kontrola

RozdziaMl

Postanowienia końcowe
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Zmiany statutu następują w tybie okeślonym dlajego nadania.


