
  

UCHWAŁA NR XIV/38/16 

RADY GMINY ZBÓJNA 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, poz. 1583, poz. 1948, poz. 2174) 

Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/69/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia 

statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący 

Andrzej Lemański

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 stycznia 2017 r.
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Załącznik do uchwały nr XIV/38/16 

Rady Gminy Zbójna 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

STATUT 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBÓJNEJ 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

1) Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej; 

2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej; 

3) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej; 

4) Pracownikach - należy przez to rozumieć Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej. 

§ 2. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej, zwany dalej „Statutem” określa: 

1) podstawy prawne działania Ośrodka; 

2) cel i zakres działania Ośrodka; 

3) strukturę organizacyjną Ośrodka; 

4) zasady prowadzenia gospodarki finansowej Ośrodka. 

§ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, zwany w dalszej treści „Ośrodkiem” działa  

na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.); 

3) uchwały nr 42/IV Gminnej Rady Narodowej w Zbójnej z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Zbójna; 

4) niniejszego statutu. 

§ 4. 1. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, nazwa skrócona 

brzmi: GOPS w Zbójnej. 

2. Terenem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Zbójnej jest Gmina Zbójna. 

3. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Zbójna, ul. Łomżyńska 64,  

18-416 Zbójna. 

§ 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej jest jednostką organizacyjną Gminy Zbójna. 

Rozdział 2 

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA 

§ 6. Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

§ 7. 1. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, mającej na celu umożliwienie osobom  

i rodzinom wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowych, jakiej nie są w stanie pokonać  

wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości. 

2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych  

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

3. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej w zakresie: 
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1) opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

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

2) sporządzania oceny w zakresie pomocy społecznej; 

3) udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 

4) przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych; 

5) przyznawania i wypłacania zasiłków celowych; 

6) przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia  

losowego; 

7) przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom 

bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń  

na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

8) przyznawania zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 

9) opłacania 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) pracy socjalnej; 

11) organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

12) prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych; 

13) dożywiania dzieci; 

14) sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

15) kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym 

domu; 

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

17) sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu 

elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

18) utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia 

pracowników; 

19) przyznawania i wypłacania zasiłków stałych; 

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

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

21) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

22) przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek  

oraz pomocy w naturze; 

23) prowadzenia i zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu  

gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

24) opracowania i realizacji projektów socjalnych; 

25) podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,  

w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

26) współpracy z powiatowym urzędem pracy dotyczącej upowszechniania ofert pracy oraz informacji  

o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego  

i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
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27) organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi; 

28) przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową 

lub ekologiczną; 

29) prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

30) realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę 

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

31) przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego 

ubrania cudzoziemcom; 

32) przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnianie posiłku  

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych  

lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

33) wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

§ 8. Ośrodek wykonuje również inne zadania: 

1) w zakresie świadczeń rodzinnych określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych; 

2) zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

3) w trybie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,  

do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

4) wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych; 

5) określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych; 

6) na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac  

społecznie użytecznych; 

7) wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zapewnienie obsługi organizacyjno  

– technicznej zespołu interdyscyplinarnego; 

8) zawarte w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

9) zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

10) wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; 

11) prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej  

Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania „Karty”  

na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 

12) prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz wydawania  

decyzji administracyjnych w tych sprawach, na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu  

i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

13) z zakresu świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci; 

14) z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

§ 9. 1. Ośrodek w trakcie realizacji statutowych działań współdziała z organizacjami społecznymi,  

kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami,  

pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

2. Ośrodek współpracuje także przy realizacji zadań z innymi jednostkami samorządu, administracją  

rządową, ośrodkami pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, urzędami 

pracy, służbą zdrowia, ubezpieczeniami społecznymi, policją, sądami i innymi podmiotami realizującymi cele  

z zakresu pomocy społecznej. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 97



Rozdział 3 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA 

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy Kierownik i podlegli mu pracownicy. 

2. W strukturze Ośrodka wyodrębnia się następujące stanowiska pracy: 

1) kierownik; 

2) zastępca kierownika; 

3) główny księgowy; 

4) pracownik socjalny (stanowisko wieloosobowe); 

5) opiekun w ośrodku pomocy społecznej; 

6) pracownik do spraw świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych  

(stanowisko wieloosobowe); 

7) asystent rodziny; 

8) inne stanowiska pracy. 

3. Zasady funkcjonowania Ośrodka, liczbę etatów w jego strukturze organizacyjnej oraz zadania  

na poszczególne stanowiska pracy określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka  

w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Zbójna. 

§ 11. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik. 

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy Zbójna. Wójt wykonuje również 

czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika. 

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz oraz: 

1) organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka; 

2) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka; 

3) odpowiada materialnie za powierzone mienie; 

4) odpowiada za prawidłowość sporządzenia planu dochodów i wydatków oraz realizację tego planu; 

5) wydaje, na podstawie upoważnienia udzielonego w formie pisemnej przez Wójta Gminy Zbójna, decyzje 

administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,  

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych; 

6) podejmuje na podstawie upoważnienia udzielonego w formie pisemnej przez Wójta Gminy Zbójna  

działania wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzi postępowania i wydaje w tych sprawach decyzje; 

7) składa Radzie Gminy Zbójna co roku sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby  

w zakresie pomocy społecznej. 

Rozdział 4 

GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA 

§ 12. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Zbójna. 

§ 13. 1. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Kierownik. 

2. Obowiązki dotyczące gospodarki finansowej w zakresie powierzonym przez Kierownika Ośrodka pełni 

główny księgowy jednostki. 

3. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków otrzymanych z budżetu państwa i budżetu gminy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych oraz Europejskiego Funduszu  

Społecznego. 

§ 14. Ośrodek może otrzymać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł. 

§ 15. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy. 
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§ 16. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich  

podstawie sprawozdawczość finansową i budżetową. 

Rozdział 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Zbójna. 
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