
UCHWAŁA NR XV/97/16
RADY GMINY WIŻAJNY

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiżajnach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, poz. 693, poz. 1045,
poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830; z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Wiżajny 
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiżajnach stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/152/13 Rady Gminy Wiżajny z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiżajnach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałejko
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Załącznik do uchwały nr XV/97/16
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 23 maja 2016 r.

STATUT  GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŻAJNACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiżajnach jest jednostką organizacyjną Gminy Wiżajny.

§ 2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Wiżajny, a obszarem działania 
Gmina Wiżajny.

§ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiżajnach zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz.U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202
z póź. zm.).

5. Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015, poz. 221
z późn. zm.).

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 581z późn. zm.).

7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

8. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 575).

9. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. 
zm.).

10. Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 169 z późn. zm.).

11. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966
z późn. zm.).

12. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

13. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 162).

14. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z póź.zm.).

15. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 195).

16. Uchwały Nr IX/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Wiżajnach z dnia 25 lutego 1990 roku w sprawie 
powołania Gmminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiżajnach.

17. Uchwały Nr XI/71/15 Rady Gminy Wiżajny z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej.

18. Niniejszego Statutu.

19. Innych przepisów szczególnych.
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Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA

§ 4. 1. Do zakresu działania Ośrodka należy realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie
z lokalnymi potrzebami i obowiazującymi przepisami w tym zakresie.

2. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej, która 
polega w szczególności na:

1) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

2) realizacji zadań wynikających z rozpoznanych potrzeb społecznych;

3) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

4) realizacji pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom;

5) rozbudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

3. Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

4. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia 
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 5. Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz inne zadania z zakresu 
zabezpieczenia społecznego wskazane do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzone do realizacji w drodze 
porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

§ 6. Ośrodek realizuje zadania własne gminy, o których mowa w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.

§ 7. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 18 
ustawy o pomocy społecznej.

§ 8. Do zakresu działania Ośrodka należy również realizacja zadań wynikających z zakresu:

1. Świadczeń rodzinnych.

2. Pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

3. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

4. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

6. Realizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

7. Realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

8. Prowadzenie postępowań z zakresu dodatków energetycznych.

9. Realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

11. Realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

§ 9. W celu reaslizacji zadań określonych ustawą o pomocy społecznej Ośrodek współpracuje
z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, kościołami oraz innymi podmiotami realizującymi cele z 
zakresu.

§ 10. Ośrodek podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z zakresu 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada  2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z 
dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
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Rozdział 3.
ORGANIZACJA I NADZÓR

§ 11. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Wiżajny.

3. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierownika jest Wójt.

4. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia Wójta.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 może być na wniosek kierownika udzielone innemu 
pracownikowi Ośrodka.

6. Kierownik ustala szczegółowy zakres obowiazków i uprawnień pracowników Ośrodka.

7. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Kierownik składa Radzie Gminy Wiżajny coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 12. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy kierownik i podlegli mu pracownicy.

§ 13. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik.

§ 14. Organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Ośrodka określa Kierownik w regulaminie 
organizacyjnym.

§ 15. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach samorządowych, 
przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne przepisy szczególne.

§ 16. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FIINANSOWA

§ 17. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i innych obowiązujących w tym zakresie 
przepisach.

2. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.

3. Obsługa finansowa Ośrodka prowadzona jest przez księgowość Urzędu Gminy Wiżajny.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowo-rzeczowy dostosowany do 
uchwały budżetowej gminy.

5. Źródłem finansowania zadań Ośrodka w zakresie:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są dotacje celowe z budżetu państwa;

2) zadań własnych gminy są środki własne gminy i dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie tych 
zadań.

6. Działalnośc Ośrodka może być finansowana z innych źródeł niż określone w ust. 5.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Zmiany  niniejszego statutu dokonywane są w trybie właściwym do jego uchwalenia.
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