
UCHWAŁA NR XXII/123/09 RADY GMINY ŁANIĘTA 
 

z dnia 25 marca 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
6, poz. 33) Rada Gminy w Łaniętach uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach, w brzmieniu jak w 
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łanięta. 
§ 3. Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach przyjęty zarządzeniem 

Nr 3/90 Naczelnika Gminy Łanięta z 30 kwietnia 1990 r.  
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Łanięta: 

Jerzy Marszał 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXII/123/09 RADY GMINY ŁANIĘTA 
 

z dnia 25 marca 2009 r. 
 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁANIĘTACH 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
 § 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką 
organizacyjną Gminy Łanięta, powołaną do bezpośredniego organizowania i wykonywania zadań 
pomocy społecznej na terenie Gminy Łanięta. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach działa w oparciu o przepisy:  
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 

późniejszymi zmianami); 
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi 

zmianami); 
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z 

późniejszymi zmianami); 
4) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732);  
5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 

1378, z późniejszymi zmianami); 
6) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 294, poz. 2104, z późniejszymi 

zmianami); 
7) uchwały Nr 33/XI/90 Gminnej Rady Narodowej w Łaniętach z dnia 19 kwietnia 1990 r. w sprawie 

utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach; 
8) innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych; 
9) niniejszego statutu. 
 § 2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Łanięta. 
 § 3. Ośrodek ma swoją siedzibę w budynku Nr 15f, zlokalizowanym w Łaniętach. 
 § 4. Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową podłużną, o treści: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łaniętach 
powiat Kutno woj. Łódź 
99 – 306 Łanięta, tel./356-74-05 



§ 5. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Łanięta. 
 

Rozdział II 
Zakres działalności Ośrodka 

 
 § 6. Celem działalności Ośrodka, jest: 
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w 

stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienie, zasoby i możliwości; 
2) wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i 

umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; 
3) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, po-przez podejmowanie działań zmierzających do 

życiowego usamodzielnienia; 
4) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 
5) rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowania potrzeb; 
6) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. 
 § 7. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych 
ustaw, obejmujące w szczególności: 
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z 
grup szczególnego ryzyka; 

2) sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej; 
3) udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 
6) prowadzenie spraw dotyczących zasiłków celowych; 
7) prowadzenie spraw dotyczących zasiłków celowych specjalnych; 
8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków, powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego; 
9) 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; 

10) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, o których mowa w art. 42 ustawy 
o pomocy społecznej; 

11) praca socjalna rozumiana jako dzielność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we 
wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności w funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz na tworzeniu 
warunków sprzyjających temu celowi; 

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

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 
14) dożywianie dzieci; 
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom samotnym i bezdomnym; 
16) prowadzenie spraw dotyczących skierowań do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności 

za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu; 
17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji 

elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 
19) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek 

oraz pomocy w naturze; 
20) zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 
21) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb 

Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 
22) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o 

wolnych miejscach pracy i szkoleniach;  
23) tworzenie i realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
24) współpraca z właściwym wojewódzkim urzędem pracy w zakresie realizacji operacyjnych rozliczeń 

tworzonych programów operacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską.  
 § 8. Ośrodek realizuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb 
Gminy, obejmujące w szczególności: 
1) współdziałanie z prowadzonymi działalność społeczną organizacjami społecznymi, organizacjami 

pożytku publicznego, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, 



pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu realizacji określonych zadań z zakresu 
pomocy społecznej; 

2) współpraca z organizacjami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi gminy i 
administracji rządowej, jednostkami opieki zdrowotnej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowymi 
Urzędami Pracy, Poradnią Zdrowia Psychicznego, policją, prokuraturą, sądami, komornikami, 
placówkami oświatowymi i wychowawczymi, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i innymi instytucjami mającymi na celu zadania z zakresu pomocy społecznej; 

3) wytyczanie w uzasadnionych przypadkach powództw na rzecz obywateli, w szczególności z zakresu 
spraw rodzinnych i opiekuńczych; 

4) kierowanie wniosków o ustalenie zdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów 
określonych w odrębnych przepisach; 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami; 
6) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
7) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. 
 

Rozdział III 
Organizacja i zarządzanie 

 
 § 9. 1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki i 
reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. 
 2. Zakres czynności kierownika określa pisemnie Wójt Gminy uwzględniając udzielone przez 
Wójta upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.  
 3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. 
 4. W razie nieobecności kierownika, zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem, 
wykonuje w imieniu Ośrodka pisemnie upoważniony przez kierownika pracownik.  
 5. Na wniosek kierownika Ośrodka, Wójt Gminy Łanięta może upoważnić innych pracowników 
Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 
społecznej należących do właściwości gminy. 
 § 10. Kierownik Ośrodka odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz 
za prawidłowe wykorzystanie powierzonych Ośrodkowi środków finansowo-rzeczowych. 
 § 11. 1. Ośrodek wykonuje swoje zadania przez osoby zatrudnione na wyodrębnionych 
stanowiskach pracy. 

2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich zwierzchnikiem jest Kierownik 
Ośrodka.  
 § 12. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka, określa regulamin 
organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka. 
 

Rozdział IV 
Zasady gospodarki finansowej 

 
 § 15. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną objętą budżetem gminy i prowadzi gospodarkę 
finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe. 
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków 
odzwierciedlający bilans potrzeb na świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zaliczkę 
alimentacyjną oraz utrzymanie Ośrodka. 
 3. Obsługę finansowo-księgową i kasową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy.  
 § 16. Działalność Ośrodka jest finansowana z zakresie zadań własnych, ze środków budżetu 
Gminy posiłkowanych dotacjami na ten cel pochodzącymi z budżetu państwa, a w zakresie zadań 
zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową na ich realizację. 
 § 17. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem, Ośrodek 
kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania. 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
 § 18. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia. 


