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UCHWAŁA NR XII/75/2011
RADY GMINY W OPATOWCU

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie : Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6,art.9 ust.1 art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.2 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm.) oraz art.17 ust.1 pkt 18 art.110 ust.1 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2009 r. Dz.U.Nr.175 poz.1362 z późn. zm.) 
Rada Gminy Opatowiec uchwala co następuje: 

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

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/129/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu 
i regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Michał Szczerba
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Załącznik do Uchwały Nr XII/75/2011

Rady Gminy w Opatowcu

z dnia 30 września 2011 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OPATOWCU 

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół osób 
i środków majątkowych utworzonych w celu realizowania zadań pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych. 

2. Nadzór nad Ośrodkiem w zakresie realizacji zadań własnych sprawuje Rada Gminy Opatowiec, w zakresie 
realizacji zadań zleconych wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), zwaną w dalszej 
części "ustawą o pomocy społecznej", 

3) przepisów wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej, 

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), zwanej 
w dalszej części "ustawą o świadczeniach rodzinnych", 

5) przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

6) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego (Dz.U.Nr 192, poz.1378 z późn.zm.), 

7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz.734 z późn.zm.), 

8) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tj.Dz.U. z 2009 r. Nr 205, 
poz.1585 z późn.zm.), 

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), 

10) uchwały Nr III/21/2002 r. z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec (Dz.Urz. 
Woj.Św.. z 2003 r. Nr 25, poz.324 z późn.zm.) 

11) uchwały Nr XI/VI/38/90 z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 
„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu 

12) innych przepisów dotyczących jednostek pomocy społecznej i jednostek budżetowych, 

13) niniejszego statutu, 

§ 3. Ośrodek udziela świadczeń pomocy społecznej wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami 
i kwalifikacjami zawodowymi określonymi w odrębnych przepisach. 

§ 4. 1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, utworzoną jako 
jednostka budżetowa Gminy Opatowiec w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. 

2. Siedzibą Ośrodka jest budynek Domu Kultury w Opatowcu, ul.Rynek 16. 

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Opatowiec. 

4. Ośrodek może używać nazwy skrótowej G.O.P.S. 

§ 5. 1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie, analiza i ocena potrzeb jednostkowych i środowiskowych, 
organizowanie i realizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności w sferze 
pomocy społecznej. 

2. Ośrodek realizuje następujące zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej: 



Id: GUZOQ-DSVMQ-NJLMP-NILPX-RABRK. Podpisany Strona 2

1) gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja 
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

2) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej; 

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego; 

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom 
bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie 
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku 
z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem 
rodziny; 

10) pracę socjalną; 

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

12) zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach 
chronionych; 

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

14) dożywianie dzieci; 

15) sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym; 

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; 

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji 
elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego; 

18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

19) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz 
pomocy w naturze; 

20) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym 
oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

21) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym 
tworzenie i realizacja programów osłonowych. 

3. Ośrodek realizuje następujące zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu 
w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi; 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 
ekologiczną; 

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 
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6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu 
życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 

4. Ośrodek realizuje projekty systemowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

5. Ośrodek współdziała i współpracuje z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, działającymi 
na terenie gminy organizacjami społecznymi, zakładami pracy, organizacjami charytatywnymi, fundacjami, 
osobami fizycznymi - w zakresie realizowania zadań pomocy społecznej. 

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

§ 7. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne 

§ 8. Ośrodek realizuje zadania zlecone Wójtowi Gminy z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych 
i dodatków mieszkaniowych: 

1) Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

a) urodzenia dziecka, 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu 
ustawowego okresu jego pobierania, 

d) samotnego wychowywania dziecka, 

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

f) rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

2) Świadczenia opiekuńcze: 

a) zasiłek pielęgnacyjny, 

b) świadczenie pielęgnacyjne. 

3) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalno - rentowe dla osób otrzymujących świadczenia 
pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. 

4) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów, prowadzenie postępowania wobec 
dłużników alimentacyjnych. 

5) Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych. 

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik Ośrodka. 

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. 

3. Kierownik podejmuje wszelkie decyzje w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka. 

4. Kierownik jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 

5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności oraz przedstawia potrzeby 
w tym zakresie. 

6. Kierownik Ośrodka jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących 
świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. 

§ 10. 1. Strukturę Ośrodka tworzy: 

a) kierownik ośrodka, 

b) pracownicy socjalni, 

c) pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 

d) pracownik ds. obsługi finansowo-księgowej. 
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2. Szczegółową strukturę organizacji wewnętrznej oraz zakres działania poszczególnych stanowisk pracy 
określa Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzonym przez 
Wójta Gminy Opatowiec. 

§ 11. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy, a zarazem jednostką budżetową. 

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. 

3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki zatwierdzony 
przez Radę Gminy. 

4. Źródłami przychodu są środki finansowe pochodzące z: 

a) budżetu wojewody, 

b) budżetu gminy. 

5. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, w szczególności może przyjmować i dysponować na 
cele statutowe darami rzeczowymi, środkami finansowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi. 

6. Obsługę prawną Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Opatowcu. 

§ 12. 1. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy w Opatowcu. 

2. Zmiany w Statucie wymagają trybu właściwego dla jego ustalenia. 

3. Sprawy nieuregulowane w statucie normują ustawy. 


