
 

 

UCHWAŁA NR IV/31/19 

RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 11 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi, stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXI/206/06 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 15 lutego 2006 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś. 

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

Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Reńska Wieś 

 

Krzysztof Olszowka 
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Załącznik 

 do uchwały nr IV/31/19 

Rady Gminy Reńska Wieś 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REŃSKIEJ WSI 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi, zwany dalej Ośrodkiem jest budżetową 

jednostką organizacyjną Gminy Reńska Wieś. 

2. W ramach Ośrodka działa Klub „Senior+” w Reńskiej Wsi. 

3. Obszar działalności Ośrodka stanowi teren Gminy Reńska Wieś. 

4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Reńska Wieś. 

§ 2. Ośrodek realizuje zadania Gminy Reńska Wieś w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami 

własnymi gminy, zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, a także inne zadania nałożone 

ustawami, przekazane do realizacji na postawie upoważnień Wójta Gminy Reńska Wieś. 

§ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi działa na podstawie i w granicach 

obowiązujących aktów prawnych: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). 

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). 

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.). 

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.). 

5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134). 

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

8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” 

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r., poz. 1245). 

9. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.). 

10. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.). 

11. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1860 z późn. zm.). 

12. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.). 

13. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.). 

14. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878). 

15. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.). 

16. Ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2137). 

17. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.). 

18. Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007). 

19. Uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia 

ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie gminy Reńska Wieś. 
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20. Innych ustaw nakładających wykonanie zadań na Gminę. 

21. Porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami. 

22. Niniejszego Statutu. 

23. Innych obowiązujących przepisów prawnych. 

Rozdział 2 

Przedmiot działania, cele i zadania Ośrodka 

§ 4.1. Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja całokształtu zadań z zakresu pomocy społecznej, 

zgodnie z lokalnymi potrzebami i obowiązującymi przepisami. 

2. Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie 

powstawaniu takich sytuacji, a także wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich 

niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz 

doprowadzenia do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. 

3. Ośrodek wykonuje zadania pomocy społecznej zlecone samorządowi gminnemu i zadania własne  

w trybie określonym przepisami ogólnie obowiązującymi. 

4. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje współpracując z organami administracji 

rządowej, organizacyjnymi społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, 

związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

§ 5.1. Zadania Ośrodka obejmują: 

1) zaspokajanie najpotrzebniejszych potrzeb życiowych osób i rodzin, w szczególności poprzez: 

a) przyznanie i wypłacenie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami prawa, 

b) świadczenie usług przewidzianych ustawą oraz innymi przepisami; 

2) pracę socjalną - rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielenie pomocy osobom  

i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz 

tworzenie warunków specjalnych temu celowi; 

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury socjalnej; 

4) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 

5) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej; 

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb; 

7) właściwą organizację pracy dla realizacji zadań i racjonalne gospodarowanie przyznanymi środami budżetowymi; 

8) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej. 

2. Przedmiotem działalności dodatkowej jest: 

1) realizacja zadań w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych; 

2) realizacja zadań w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

osobom uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz podejmowanie działań 

wobec dłużników alimentacyjnych; 

3) realizacja zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

4) realizacja zadań przypisanych gminie w ustawie oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych; 

5) realizacja zadań z zakresu przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego na podstawie 

przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

6) realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

7) realizacja zadań zleconych gminie w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego; 
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8) realizacja zadań dotyczących wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy; 

9) udzielanie wsparcia seniorom powyżej 60 go roku życia, nieaktywnym zawodowo, poprzez umożliwienie 

korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej. 

Rozdział 3 

 Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem 

§ 6.1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik Ośrodka. 

2. W czasie nieobecności Kierownika jego funkcję pełni wyznaczona przez niego osoba. 

3. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 

4. Zwierzchnikiem Kierownika jest Wójt Gminy Reńska Wieś, który nawiązuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy. 

5. Kierownik wydaje akty wewnętrzne w zakresie bieżącej organizacji Ośrodka w formie zarządzeń. 

6. Kierownik składa Radzie Gminy w Reńskiej Wsi corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka  

i przedstawia potrzeby w zakresie realizowanych zadań w terminie wynikającym z planu pracy Rady. 

7. Strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik w drodze regulaminu organizacyjnego. 

Rozdział 4 

 Gospodarka finansowa Ośrodka 

§ 7.1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy 

ustawy o finansach publicznych. 

2. Działalność Ośrodka w zakresie realizacji zadań własnych jest finansowana z budżetu gminy natomiast 

środki finansowe na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

gminę zapewnia budżet państwa. 

3. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 8.1. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być wprowadzane w formie przewidzianej do jego ustanowienia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. 
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