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UCHWAŁA NR XVI/107/2016
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 późn. zm.), art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/162/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 11 września
2010 r. poz. 4021).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
Województwa Mazowieckiego.

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący
Marek Jakubowski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/107/2016
Rady Gminy Brochów
z dnia 18 marca 2016 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BROCHOWIE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie, zwany dalej “Ośrodkiem” działa na
podstawie:
1) uchwały nr XII/58/99 Rady Gminy w Brochowie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.,. poz. 1515
z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z
późn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
885 z pózn. zm.),
5) niniejszego Statutu.
§2
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Brochów, działającą w formie jednostki
budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej.
§3
Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Brochów.
§4
Siedzibą Ośrodka jest Brochów, adres: Brochów 125, 05-088 Brochów.
§5
Nadzór merytoryczny i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawują Rada Gminy Brochów,
Wójt Gminy Brochów i Wojewoda Mazowiecki.
§6
Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy Ośrodka i adresem siedziby.
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Rozdział 2
Cele i zadania Ośrodka
§7
Działalność Ośrodka ma na celu zaspokojenie potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących
się w trudnych sytuacjach życiowych oraz podejmowanie działań zmierzających do ich
życiowego usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.
§8
1. Do zakresu działania Ośrodka należy prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)
2. Działalność Ośrodka obejmuje:

a) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą pomocy społecznej świadczeń,
b) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i
rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
c) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
d) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej ,
e) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
f) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb,
g) koordynację realizacji gminnej strategii integracji i polityki społecznej,
h) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin.
3. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej:
a) zadania własne Gminy Brochów o charakterze obowiązkowym,
b) zadania własne Gminy Brochów,
c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
§9
Ośrodek realizuje też inne zadania niż wymienione w § 8 Statutu, wynikające z ustaw:
a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 114 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn, zm.),
c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz.
124 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005
r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
f) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.
j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.),
g) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011
r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
h) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.),
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i) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t.j.
Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.),
j) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.
z 2014 r. , poz.567 z późn. zm.)
k) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1863 z
późn. zm.),
l) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z
2016 r., poz. 195),
m) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z
późn. zm.),
n) uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024 z późn. zm.).
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§ 10
Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności
Ośrodka i gospodarkę finansową Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz.
§ 11
Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Brochów.
§ 12
Wójt Gminy Brochów wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do
Kierownika Ośrodka.
§ 13
W razie nieobecności Kierownika, zadania związane z zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje
pisemnie upoważniony przez niego pracownik Ośrodka.
§ 14
1.Kierownik, jako organ, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy
Brochów, podejmuje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości Gminy Brochów oraz w sprawach innych należących
zgodnie ze statutem do zadań Ośrodka.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone też innej osobie na wniosek
Kierownika Ośrodka.
§ 15
Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim
zatrudnionych.
§ 16
Kierownik Ośrodka jest przełożonym służbowym dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników
i wykonuje w stosunku do nich wszelkie czynności pracodawcy wynikające ze stosunku pracy.
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§ 17
Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki określają
przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, a
także przepisy ustawy o pomocy społecznej i Kodeks pracy.
§ 18
Szczegółową strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności
pracowników określa Kierownik Ośrodka w drodze Regulaminu organizacyjnego, po
zatwierdzeniu go przez Wójta Gminy Brochów.
§ 19
Wynagrodzenie pracowników Ośrodka określa Regulamin wynagradzania wprowadzony
przez Kierownika zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu
gminnego.
Rozdział 4
Mienie Ośrodka i gospodarka finansowa
§ 20
Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym Gminy Brochów, do którego stosuje się ustawę o
samorządzie gminnym.
§ 21
Kierownik Ośrodka zarządza mieniem oddanym do używania bądź nabytym w związku z
prowadzeniem działalności w zakresie i formach określonych w odrębnych przepisach.
§ 22
Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Brochów i prowadzi gospodarkę finansową w
oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.
§ 23
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i
wydatki budżetu, wchodzący w skład budżetu Gminy Brochów.
§ 24
Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
§ 25
Ośrodek prowadzi samodzielnie obsługę finansowo-księgową.
§ 26
Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.
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§ 27
1.Wydatki na realizację zadań własnych obowiązkowych i zadań własnych pokrywane są ze
środków budżetu Gminy Brochów.
2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet
Państwa.
3. Środki na działalność Ośrodka pochodzą także z dotacji Wojewody Mazowieckiego,
programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii
Europejskiej oraz z innych źródeł, w tym pozabudżetowych, np. darów rzeczowych i środków
przekazywanych przez darczyńców.
§ 28
W planie finansowym Ośrodka mogą być dokonywane w ciągu roku zmiany, w zależności od
nałożonych zadań.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 29
Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu przewidzianego dla jego
uchwalenia.

