
 

 

UCHWAŁA NR XV/150/2012 

RADY GMINY RACIECHOWICE 

z dnia 24 maja 2012 r. 

w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciechowicach.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Gminy 

Raciechowice uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciechowicach stanowiący załącznik 

nr do uchwały.  

§ 2. Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach uchwalony uchwałą 

Nr XI/89/2004 Rady Gminy w Raciechowicach z dnia 19 sierpnia 2004 r. i uchwałą Nr XXII/134/2008 Rady 

Gminy Raciechowice z dnia 10 grudnia 2008 r. dotyczącą  zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciechowice.  

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

Województwa Małopolskiego.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice  

Józef Zając 

  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 lipca 2012 r.

Poz. 3196



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XV/150/2012   

Rady Gminy Raciechowice  

z dnia 24 maja 2012 r.  

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIECHOWICACH.  

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne  

 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach, działa na podstawie:  

1) Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Raciechowicach Nr IX/34/90 z dnia 28 luty 1990 roku w sprawie 

utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacji pomocy społecznej na szczeblu podstawowym.  

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z póź. zm),  

3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póź. 

zm.),  

4) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, 

poz. 7 z póź. zm.),  

5) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 

z późn. zm.),  

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

7) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),  

8) Ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2009r nr 152, poz. 1223 ze zm.)  

9) Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)  

10) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. 

zm.),  

11) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. 

zm.),  

12) Ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

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

13) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 

887 z późn. zm.)  

14) Innych, właściwych aktów prawnych.  

15) Niniejszego Statutu.  

§ 2.  

1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:  

1) „Ośrodku ” – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach,  

2) „Wójcie” – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Raciechowice,  

3) „Radzie” – należy przez to rozumieć Radę Gminy Raciechowice,  

4) „Gminie” – należy przez to rozumieć Gminę Raciechowice,  

5) „Kierowniku” – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Raciechowicach,  
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6) „Ustawę” – należy przez to rozumieć ustawę o pomocy społecznej,  

7) „Statucie” – należy przez to rozumieć Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach.  

§ 3.  

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Raciechowice realizującą zadania pomocy społecznej.  

2. Ośrodek jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.  

3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych 

i rachunkowości.  

4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Raciechowice.  

5. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Raciechowice.  

6. Siedziba Ośrodka znajduje się w Urzędzie Gminy Raciechowice - Raciechowice 277.  

 

Rozdział 2. 
Cele i zadania  

 

§ 4. Celem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:  

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganiu powstawaniu takich 

sytuacji,  

2) doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, umożliwienie im 

bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz integracji ze środowiskiem,  

3) wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych, poprzez pobudzenie ich 

potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie jej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój  

4) realizacja programów lokalnych.  

§ 5. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:  

1) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom 

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,  

2) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, w szczególności poprzez:  

a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,  

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi 

ustawami,  

3) kierowanie wniosków do Domów Pomocy Społecznej odpowiedniego typu i ustalania opłat za pobyt 

mieszkańca gminy wg przepisów określonych ustawą,  

4) wytaczanie powództwa na rzecz obywateli objętych pomocą Ośrodka o roszczenia alimentacyjne,  

5) opiekę nad matką i dzieckiem  

6) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy  

7) sprawienie pogrzebu wg zasad określonych ustawą,  

8) dokonywanie analiz funkcjonowania pomocy społecznej oraz ocena efektów jej działalności w gminie  

9) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do 

samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,  

10) organizowanie różnorodnych form pomocy, w tym rozwijanie nowych form pomocy społecznej, a także 

udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym,  
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11) podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację grup kategorialnych 

(np. dzieci, młodzież, seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni) oraz społeczności lokalnych, w szczególności 

zagrożonych społecznym wykluczeniem, będących odpowiedzią na generowane przez te podmioty 

potrzeby i problemy,  

12) dbanie o interesy grup i społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem 

społecznym,  

13) realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup,  

14) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowy niezbędnej 

infrastruktury socjalnej,  

15) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

16) realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z art. 176 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),  

17) współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim 

i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa, 

porozumienia w zakresie pomocy społecznej,  

18) tworzenie i realizację „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Raciechowice” w zakresie zadań pomocy społecznej.  

§ 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje:  

1. Zadania zlecone Gminy w zakresie:  

1. ustawy o pomocy społecznej,  

2. realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,  

3. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  

4. prowadzenie postępowań przeciwko dłużnikom alimentacyjnym,  

2. Zadania własne Gminy wynikające z innych ustaw, w szczególności:  

1. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,  

2. organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych  

3. realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie,  

4. realizowanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi,  

5. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” z dnia 29 grudnia 2005 r.  

6. realizowanie zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.  

3. Rodzaj i forma świadczeń przyznawanych przez Ośrodek powinna być odpowiednia do okoliczności 

uzasadniającej udzielenia pomocy w miarę posiadanych przez Ośrodek środków finansowych, możliwości 

i uprawnień.  

§ 7. Ośrodek może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych.  

 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie 

  

§ 8.  

1. Kierownik organizuje, kieruje pracą Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz.  
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2. Kierownik Ośrodka realizuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone i działa w granicach 

pełnomocnictw, upoważnień do zawierania umów, porozumień i wydawania decyzji administracyjnych 

udzielonych przez Wójta Gminy Raciechowice.  

3. Przy zawieraniu zobowiązań finansowych przez Kierownika Ośrodka wymagana jest kontrasygnata 

Głównego Księgowego.  

4. Kierownik Ośrodka może powołać z pośród pracowników zastępcę.  

5. Kierownik nawiązuje stosunek pracy z pracownikami.  

6. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy może występować 

o przyznanie środków z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych.  

7. Kierownik składa coroczne sprawozdanie Radzie Gminy z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby 

w zakresie pomocy społecznej.  

§ 9.  

1. W celu prawidłowego funkcjonowania Ośrodka w strukturze organizacyjnej powinny być ujęte następujące 

stanowiska pracy:  

1) kierownik,  

2) główny księgowy,  

3) pracownicy socjalni,  

4) referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,  

5) asystent rodziny,  

6) opiekun,  

7) pomoc administracyjna,  

o formie nawiązania stosunku pracy decyduje Kierownik wg wymogów odrębnych przepisów.  

2. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz szczegółowy zakres poszczególnych stanowisk określi regulamin 

organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta Gminy Raciechowice. 

Regulamin organizacyjny jest wprowadzany w życie Zarządzeniem Kierownika Ośrodka.  

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pracują na podstawie indywidualnego zakresu czynności.  

4. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do 

nich zastosowania przepisy o pracowniach samorządowych.  

5. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy – regulamin wynagradzania 

wprowadzany w życie Zarządzeniem Kierownika Ośrodka.  

 

Rozdział 4. 
Gospodarka majątkowa i finansowa  

 

§ 10. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte 

wykorzystanie.  

§ 11.  

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone objęte Budżetem Gminy.  

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki.  

3. Kierownik jednostki opracowuje roczny plan dochodów i wydatków oraz dokonuje w ramach otrzymanego 

upoważnienia zmian w planie finansowym jednostki.  

4. Ośrodek prowadzi samodzielną obsługę finansowo-księgową i administracyjno–biurową zadań 

wynikających ze struktury organizacyjnej Ośrodka.  

5. Obsługę bankową prowadzi bank wybrany w drodze prawa zamówień publicznych dla Budżetu Gminy.  
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6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada odrębne rachunki bankowe i może otwierać dodatkowe 

rachunki w miarę potrzeb przy uzyskanej każdorazowo akceptacji Wójta.  

7. Sprawy pracownicze dotyczące pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Raciechowicach prowadzone są przez Urząd Gminy Raciechowice w drodze porozumienia. 

8. Kierownik Ośrodka jest upoważniony do przyjmowania darowizn przeznaczonych na działalność statutową.  

9. Kierownik Ośrodka zobowiązany jest do terminowego przekazywania sprawozdań finansowych 

i rzeczowych właściwym jednostkom nadrzędnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa.  

 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe  

 

§ 12.  

1. Postanowienia niniejszego Statutu są obowiązujące z chwilą zatwierdzenia go przez Radę Gminy 

Raciechowice.  

2. Zmiany do statutu wymagają formy pisemnej przewidzianej dla jego nadania.  

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie ogólne przepisy, 

a w sprawach spornych rozstrzyga Wójt Gminy Raciechowice.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice  

Józef Zając 
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