
UCHWAŁA NR XV/107/2020
RADY GMINY LEŚNA PODLASKA

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) Rada Gminy Leśna Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leśna Podlaska.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Leśna Podlaska

Ewa Kulińska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 maja 2020 r.

Poz. 2619



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/107/2020

Rady Gminy Leśna Podlaska

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej, zwany dalej Ośrodkiem, powołany na mocy 
uchwały Nr XII/47/90 Gminnej Rady Narodowej w Leśnej Podlaskiej z dnia 28 lutego 1990 roku w sprawie 
utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej prowadzi działalność w szczególności na 
podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1282 t.j.),

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.),

6) ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.),

7) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.),

8) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 t.j.),

9) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze 
zm.),

10) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.),

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 t.j.),

12) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1111 ze zm.),

13) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 670 ze zm.),

14) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2092 ze zm.),

15) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 t.j.)

16) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.),

17) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2407 ze zm.),

18) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 473 ze zm.),

19) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 t.j.),
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20) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz.1390 ze zm.),

21) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu „Dobry start” Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.),

22) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.),

23) innych przepisów dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych,

24) uchwał Rady Gminy Leśna Podlaska i Zarządzeń Wójta Gminy Leśna Podlaska,

25) innych właściwych aktów prawnych dotyczących Ośrodka,

26) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako 
wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Leśna Podlaska.

2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Leśna Podlaska.

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Leśnej Podlaskiej, w budynku Urzędu Gminy Leśna Podlaska, ul. 
Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska.

§ 3. Ośrodek realizuje zadania:

1) własne Gminy Leśna Podlaska – wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz inne zadania przewidziane 
w odrębnych ustawach lub uchwałach Rady Gminy Leśna Podlaska,

2) zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę,

3) inne na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Leśna Podlaska.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 4. Celem działania Ośrodka jest:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni 
w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienie 
im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji 
społecznej.

§ 5. Zadania Ośrodka obejmują:

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych,

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

4) pracę socjalną,

5) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

6) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

7) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

8) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, innych ustaw lub nowych programów rządowych 
wynikających z rozeznania potrzeb gminy.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Ośrodka

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego 
odpowiedzialny.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Leśna Podlaska.
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3. Wójt Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych 
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.

§ 7. 1. Szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną oraz zadania poszczególnych stanowisk pracy 
określa regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Kierownika.

2. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Leśna Podlaska.

3. W razie nieobecności Kierownika Ośrodka zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem, 
wykonuje osoba upoważniona pisemnie przez Kierownika zgodnie z zakresem udzielonego upoważnienia.

4. Ośrodek zapewnia obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad obowiązujących 
jednostki budżetowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uwzględniający kwoty dochodów 
i wydatków określonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.

3. Ośrodek finansowany jest w zakresie zadań własnych z budżetu Gminy, w zakresie zadań zleconych ze 
środków przewidzianych w budżecie państwa.

4. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.

5. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy Leśna Podlaska.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Statut Ośrodka jest uchwalany przez Radę Gminy Leśna Podlaska.

2. Zmiana statusu może być dokonana w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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