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z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 1990r. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) - Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:
§ 1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.
§ 3. Traci moc uchwała nr 217/XXXI/2005 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie
uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Tomasz B. Lewandowski
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Załącznik
do Uchwały Nr 134/XVII/2011
Rady Gminy Gostynin
z dnia 27 lutego 2012r.
STATUT
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, zwany dalej Ośrodkiem, prowadzi swoją działalność w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362
z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi
zmianami),
- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139,
poz. 992 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U.
z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami),
- uchwały Nr 16/II/92 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 1992r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie,
- niniejszego statutu i innych przepisów i zarządzeń dotyczących funkcjonowania Ośrodka.
§ 2.1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Gostynin nieposiadającą osobowości prawnej, działającą
jako wyodrębniona jednostka budżetowa.
2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Gostyninie przy ul. Parkowej 32. Terenem działania jest teren Gminy
Gostynin.
§ 3.1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt, który powołuje i odwołuje Kierownika Ośrodka.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Ośrodka w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz dysponowania środkami finansowymi wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób, którymi są:
Kierownik i Główny Księgowy Ośrodka.
Rozdział 2
Cele i przedmiot działania
§ 4. Ośrodek jest jednostką powołaną w celu:
1. Udzielania wsparcia osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w
stanie pokonać samodzielnie przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień oraz w celu
prowadzenia działań zapobiegających powstawaniu takich sytuacji.
2. Realizacji zamierzeń wynikających z europejskich, rządowych i samorządowych programów społecznych
mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin oraz wsparcie i umacnianie rodzin.
3. Pobudzania społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
4. Podejmowania działań zapobiegających izolacji marginalizacji i społecznemu wykluczeniu osób i rodzin.
5. Realizacji zadań doprowadzających do usamodzielnienia się osób i rodzin zapewniającego im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
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§ 5.1. Do zakresu działania Ośrodka należy wykonywanie zadań należących do gminy z zakresu pomocy
społecznej oraz zadań zleconych przez administrację rządową wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
2. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw mające na celu zapewnienie warunków
godnego życia osób i rodzin, ochronę poziomu ich życia, wsparcie rodzin i grup społecznych.
3. Ośrodek wykonuje również inne zadania określone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.
§ 6. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek może zlecać w drodze umowy Innym podmiotom
w granicach środków określonych w planie finansowym Ośrodka.
§ 7. Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne strategie i programy społeczne lub przystępuje jako partner
do programów na rzecz rozwiązywania występujących problemów społecznych.
§ 8. W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, instytucjami pozarządowymi i pożytku publicznego, kościołem katolickim i innymi kościołami oraz osobami fizycznymi i prawnymi
Rozdział 3
Organizacja Ośrodka
§ 9.1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt.
3. Kierownik wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej w ramach upoważnienia udzielonego mu przez Wójta.
4. Kierownik może wydawać decyzje w innych sprawach, a niżeli wymienionych w pkt 3 na podstawie
udzielonych upoważnień.
5. Do czynności prawnej powodującej zobowiązanie pieniężne wymagany jest podpis Głównego Księgowego Ośrodka.
6. Zadania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności pełni każdoczasowo osoba wyznaczona przez Kierownika.
§ 10. Osoba wyznaczona przez Kierownika w czasie jego nieobecności w pracy spowodowanej chorobą,
urlopem lub inną usprawiedliwioną przyczyną, realizuje wszystkie zadania zastrzeżone do kompetencji Kierownika, w szczególności kieruje działalnością Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym dla
pracowników Ośrodka.
§ 11. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 12.1. W ośrodku są zatrudnieni:
- Pracownicy socjalni,
- Pracownicy obsługujący dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- Pracownicy obsługujący dział administracyjny,
- Pracownicy obsługujący dział finansowy i kadrowy,
- Kasjer,
- Pracownicy zatrudnienia na umowę – zlecenie.
2. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka.
3. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka.
§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa jego regulamin organizacyjny opracowany
przez Kierownika i zatwierdzony przez Wójta Gminy.
§ 14. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o finansach publicznych.
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§ 15. Środki finansowe na działalność ośrodka pochodzą z budżetu Państwa oraz z budżetu Gminy.
§ 16.1. Podstawą działalności finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika i Głównego Księgowego Ośrodka zgodnie z uchwałą budżetową.
2. Ośrodek samodzielnie prowadzi obsługę finansowo - księgową.
3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 17. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 18. Statut Ośrodka oraz jego zmiany wymagają każdorazowo formy uchwały Rady Gminy Gostynin.
§ 19. Traci moc uchwała nr 217/XXXI/2005 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie
uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
§ 20. Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały go wprowadzającej.

