
 

 

UCHWAŁA NR XXI/108/12 

RADY GMINY CZERNIEWICE 

z dnia 28 lutego 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Czerniewicach  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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, Nr 116, poz. 1203, 

Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 

675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, 

poz. 887) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. 

Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. 

Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 

440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887), art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 109, poz. 1169, Nr 273, poz. 

2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 

167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. 

Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 ,Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, 

z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 

31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, 

Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, 

poz. 887, Nr 205, poz. 1206) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 

238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach stanowiącym załącznik do 

uchwały Nr XVII/85/11 Rady Gminy Czerniewice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach wprowadza się następujące zmiany:  

1) po § 7 dodaje się § 7a i § 7b w brzmieniu:  

„§ 7a. 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:  

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-

lowych 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, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;  

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;  
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5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;  

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarze-

nia losowego; 

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 

osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym 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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia 

w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko 

chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;  

10) praca socjalna;  

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszka-

nia, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;  

12) prowadzenie i 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, w tym osobom bezdomnym;  

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

w tym domu;  

16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w for-

mie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;  

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagro-

dzenia pracowników;  

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;  

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

2. Do zadań własnych gminy należy:  

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;  

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek 

oraz pomocy w naturze;  

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu 

gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;  

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 

gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;  

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechnienia ofert pracy oraz informacji o 

wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o 

szkoleniach.  

§ 7b. 1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:  

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi;  

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną;  
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3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi;  

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;  

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbęd-

nego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;  

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego 

ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.  

3. Koszty obsługi zadania o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji celowej 

na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.”; 

2) w § 8 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:  

„7) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.);”; 

3) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:  

„§ 14a. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują w szczególności:  

1) ustawa o pomocy społecznej; 

2) ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

3) Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych i wydane do nich przepisy wykonawcze; 

4) Regulamin Organizacyjny Ośrodka; 

5) Regulamin Pracy Ośrodka; 

6) Regulamin Wynagradzania Pracowników Ośrodka; 

7) umowa o pracę i zakresy czynności pracowników.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerniewice.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodnicząca Rady 

Gminy Czerniewice: 

Wiesława Koczywąs 
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