
 

 

UCHWAŁA NR XXX/199/16 

RADY GMINY KORYTNICA 

z dnia 9 grudnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2016r. poz. 930 ze zm.) Rada Gminy postanawia: 

§ 1. Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchylić Uchwałę Nr XXIV/113/04 Rady Gminy Korytnica z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy, Uchwałę Nr XV/70/07 Rady Gminy 

Korytnica z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/113/04 Rady Gminy Korytnica  

z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Korytnicy, Uchwałę Nr XXV/135/08 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXIV/113/04 Rady Gminy Korytnica z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy, Uchwałę Nr XXVIII/122/12 Rady Gminy Korytnica  

z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/113/04 Rady Gminy Korytnica z dnia  

29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Mazowieckiego.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Janusz Tarapata 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 11733



Załącznik do Uchwały Nr XXX/199/16 

Rady Gminy Korytnica 

z dnia 9 grudnia 2016 r. 

 

STATUT 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYTNICY 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną jednostką 

organizacyjną gminy Korytnica, nie posiadającą osobowości prawnej, utworzoną w celu realizacji zadań 

własnych gminy i zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej. 

§ 2. Ośrodek realizuje zadania na podstawie i w granicach obowiązujących aktów prawnych: 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) 

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) 

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 

4. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 169 ze zm.) 

5. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.) 

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 

7. Ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) 

8. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 ze zm.) 

9. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) 

10. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 645 ze zm.) 

11. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności użytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1817) 

12. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze 

zm.) 

13. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze 

zm.) 

14. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 575 ze zm.) 

15. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195  

ze zm.) 

16. Innych właściwych aktów prawnych. 

17. Niniejszego Statutu uchwalonego przez Radę Gminy. 

§ 3. 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Korytnica. 

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Korytnica. 

§ 4. W Ośrodku funkcjonuje Dział Świadczeń Rodzinnych do realizacji zadań wynikających z ustawy  

o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu  

i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przepisów wykonawczych do nich i Dział Świadczeń Wychowawczych do 

realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz przepisów 

wykonawczych do niej. 
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Rozdział 2. 

Cele i zadania Ośrodka 

§ 5. Celem działania Ośrodka jest rozpoznanie, analiza i ocena potrzeb jednostki, grup i środowisk, 

organizowanie i realizowanie wynikających z tego rozeznania zadań, aktywowanie środowiska lokalnego  

a także inspirowanie innych sił społecznych działających w sferze pomocy społecznej. 

§ 6. Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, oświadczeniach rodzinnych,  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o Karcie Dużej Rodziny, o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i innych właściwych aktów prawnych. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem 

§ 7. 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, którego 

zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Korytnica. 

2. Kierownik działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem podejmuje 

decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. 

3. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka, Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń  

i regulaminów. 

4. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Ośrodka określają indywidualne 

zakresy czynności. 

5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

§ 8. 1. Szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania Ośrodka z uwzględnieniem struktury 

organizacyjnej określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy wprowadzony 

zarządzeniem Kierownika. 

2. Zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin ustalający zasady wynagradzania pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 

§ 9. Ośrodek jest jednostka budżetową podległą Gminie Korytnica i prowadzi gospodarkę finansową na 

zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych. 

§ 10. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach 

publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan rzeczowo-finansowy uwzględniający kwoty dochodów  

i wydatków określonych przez Radę Gminy uchwałą budżetową. 

3. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie Uchwał Rady 

Gminy lub Zarządzeń Wójta Gminy. 

4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy i rachunki pomocnicze. 

5. Zadania zlecone gminie realizowane są ze środków budżetu państwa za pośrednictwem budżetu gminy,  

o ile przepisy nie stanowią inaczej. 

6. Zadania własne gminy realizowane są z budżetu gminy, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. 

§ 11. 1. Obsługę finansowo-księgową i kadrowo-płacową Ośrodka prowadzi główna księgowa Ośrodka. 

2. Świadczenia pieniężne z Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane są za pośrednictwem rachunków 

bankowych klientów pomocy społecznej lub w kasie Urzędu Gminy. 

3. Ośrodek gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją jego zadań, ze szczegółowym 

uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych korzystających ze świadczeń. 
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Rozdział 5. 

Nadzór i kontrola 

§ 12. Organy gminy sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w sposób  

i trybie określonym w ustawach. 

§ 13. Wojewoda Mazowiecki sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie określonym  

w przepisach prawa. 

Rozdział 6. 

Mienie Ośrodka 

§ 14. 1. Na mienie Ośrodka składają się środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek bądź 

przekazane nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie. 
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