
 

UCHWAŁA Nr XXX/99/09 

RADY GMINY W PARYSOWIE – KOMISARZ RZĄDOWY 

z dnia 16 września 2009 r. 

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy – Komisarz Rządowy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodki Pomocy Społecznej w Parysowie w brzmieniu ustalonym w 

załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parysów. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/96/05 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie za-

twierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie. 

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

wództwa Mazowieckiego. 

 

Rada Gminy 

Komisarz Rządowy: 

Mirosław Łukowski 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXX/99/09 

Rady Gminy w Parysowie – Komisarz Rządowy 

z dnia 16 września 2009r. 

 

 

 

STATUT 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PARYSOWIE 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie, zwany dalej „Ośrodkiem” jest wyodrębnioną jednostką or-

ganizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie działa na podstawie: 

 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.), 

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

 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), 

 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), 

 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej (Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 ze zm.), 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-

blicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), 

 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), 

 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), 



 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 

ze zm.), 

 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.); 

 uchwały Rady Gminy w Parysowie nr XII/49/95 z dnia 14 grudnia1995r. w sprawie powołania Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie, 

 innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy społecznej, 

 niniejszego Statutu. 

§ 2. 

Ilekroć w przepisach Statutu jest mowa o: 

1. Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 

ze zm.), 

2. Ośrodku – oznacza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie, 

3. Gminie – oznacza Gminę Parysów, 

4. Wójcie – oznacza Wójta Gminy Parysów. 

§ 3. 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie jest jednostką organizacyjną Gminy Parysów działa-

jącą w formie jednostki budżetowej. 

2. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej. 

3. Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kierując się ustaleniami Wójta 

Gminy Parysów. 

4. Ośrodek może realizować także zadania spoza zakresu pomocy społecznej powierzone przez Wójta Gmi-

ny. 

§ 4 

1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Parysowie, Gmina Parysów. 

2. Ośrodek swą działalnością obejmuje teren gminy Parysów. 

II. Cel, przedmiot działania i zakres współpracy 

§ 5. 

1. Podstawowym celem ośrodka jest zapewnienie na terenie gminy wszechstronnych i dostępnych świad-

czeń w zakresie pomocy społecznej, postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i sprawach doty-

czących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej a także w sprawach 

dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz opracowanie i realizacja gmin-

nej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w tym w szczególności w zakresie pomocy spo-

łecznej. 

2. Cel, o którym w ust. 1, ośrodek osiąga poprzez realizację zadań własnych i zaleconych Gminie wynikają-

cych z ustawy a także innych ustaw, w tym w szczególności: ustawy o świadczeniach rodzinnych, usta-

wy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz zadań wynikających z porozumień z Wo-

jewodą Mazowieckim a także innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracji publicznej. 

3. Ośrodek realizuje inne zadania wynikające z rozeznania potrzeb a w szczególności: udziela informacji o 

przysługujących uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, udziela pomocy w integracji ze środowi-

skiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, bierze udział w realizacji programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Ośrodek może przygotowywać i realizować projekty dofinan-

sowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 6. 



Ośrodek współdziała z prowadzącymi działalność na terenie gminy, powiatu, województwa organizacjami 

społecznymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami pozarządowymi oraz osobami fi-

zycznymi, prawnymi w celu realizacji zadań wynikających z ustawy. 

III. Zarządzanie i organizacja 

§ 7. 

1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który działa jednoosobowo na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Pa-

rysów. 

2. Na podstawie upoważnienia Wójta, Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych spra-

wach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy. 

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt. 

4. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę. 

5. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz a ponadto organizuje pracę Ośrodka, w tym w szczególno-

ści: 

 sprawuje nadzór nad realizacją zadań pracowników socjalnych, 

 odpowiada za prawidłowość sporządzania planu dochodów i wydatków Ośrodka i realizację 

 tego planu, 

 wykonuje wobec pracowników Ośrodka czynności wynikające ze stosunku pracy, 

 corocznie składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia 

 potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

§ 8. 

Ogólny nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych Gminy sprawuje Wójt 

Gminy Parysów. 

§ 9. 

W sprawach zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje 

Wojewoda Mazowiecki za pośrednictwem odpowiedniego wydziału Urzędu Wojewódzkiego. 

§ 10. 

1. W Ośrodku tworzy się odpowiednie stanowiska pracy w zależności od potrzeb i warunków. 

2. Kierownik dokonuje podziału Gminy na rejony opiekuńcze z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczą-

cej liczby ludności przypadającej na jednego pracownika socjalnego. 

3. Podział na rejony powinien być przeprowadzony w sposób uwzględniający dostępność świadczeń po-

mocy społecznej. 

4. Podział i zakres zadań dla poszczególnych stanowisk określa regulamin organizacyjny ustalony przez 

kierownika. 

5. Kierownik ustala przepisy wewnętrzne w postaci zarządzeń. 

IV. Pracownicy ośrodka 

§ 11. 

W skład ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy: 

1. Kierownik Ośrodka. 

2. Pracownicy socjalni. 

3. Obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

4. Główna Księgowa. 

§ 12. 

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej wykonywane są przez pracowników socjalnych. 

2. Pracownicy socjalni zobowiązani są w szczególności do: 



 realizacji celów pomocy społecznej, 

 przeprowadzania wywiadów środowiskowych w związku z potwierdzaniem prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej, 

 przeprowadzania wywiadów środowiskowych u dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępo-

wania w tych sprawach, 

 stosowania właściwych metod pracy socjalnej, 

 przestrzegania zasad etyki zawodowej, 

 kierowania się w podejmowanych działaniach i czynnościach przede wszystkim dobrem osób i ro-

dzin, którym służą pomocą oraz ich godności, a także równego traktowania wszystkich wymagają-

cych pomocy i wsparcia, 

 zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu za-

trudnienia. 

§ 13. 

Pracownicy ośrodka w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, są pracownikami samorządowymi a ich 

status określają odrębne przepisy. 

§ 14. 

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji 

oraz wykonywanej pracy. 

§ 15. 

Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności ustalonych przez 

Kierownika Ośrodka. 

§ 16. 

Pracownicy Ośrodka podlegają odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej za naruszenie obowiązków 

oraz ustalonego porządku i dyscypliny pracy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. 

§ 17. 

Szczegółowe zasady dotyczące porządku wewnętrznego oraz prawa i obowiązki związane z procesem pracy 

pracowników Ośrodka określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony 

przez Wójta Gminy. 

V. Majątek i finanse 

§ 18. 

Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. 

§ 19. 

Ośrodek gospodaruje przekazanym w nieodpłatne użytkowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym. 

§ 20. 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków. 

3. Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, według zasad sto-

sowanych w rachunkowości budżetowej. 

VI. System kontroli wewnętrznej 

§ 21. 

1. Kontrola wewnętrzna Ośrodka sprawowana jest z urzędu przez Kierownika, jak również innych pracow-

ników zobowiązanych do jej wykonywania w zakresie powierzonych im obowiązków. 

2. Kierownik Ośrodka jest odpowiedzialny za zorganizowanie kontroli wewnętrznej a także za należyte wy-

korzystanie wyników kontroli. 

VI. Postanowienia końcowe 



§ 22. 

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt. 

§ 23. 

Na budynku, w którym mieści się siedziba Ośrodka umieszcza się tablicę informacyjną o treści: Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie. 

§ 24. 

Zmiany w statucie są dokonywane wyłącznie na wniosek Kierownika lub Wójta w formie uchwały Rady 

Gminy. 

 

Rada Gminy 

Komisarz Rządowy: 

Mirosław Łukowski 

 

 

 

 

 

 


