
 

 

UCHWAŁA NR III/30/2018 

RADY MIEJSKIEJ GMINY CHOCZ 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 ze zm), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała  Rady Gminy Chocz nr  V/20/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia 

Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chocz. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Jan Woldański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 stycznia 2019 r.

Poz. 39



Załącznik 

 do uchwały Nr III/30/2018 

Rady Miejskiej Gminy Chocz 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZU 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Choczu. 

§ 2. 1. Siedzibą Jednostki jest Chocz. 

2. Jednostka działa na terenie gminy Chocz. 

3. Jednostka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem jednostki. 

§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Jednostki stanowią: 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami), 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zmianami), 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), 

4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze 

zmianami), 

5. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 554 ze zmianami), 

6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zmianami), 

7. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 ze 

zmianami), 

8. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 ze 

zmianami) 

9. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) 

10. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 832), 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010  r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., poz. 1586), 

12. Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 (M. P. z 2015 r., poz. 341). 

§ 4. Gmina tworzy jednostkę organizacyjną pomocy społecznej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, przez połączenie jej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w skład której wchodzą niżej 

wymienione, istniejące jednostki: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 63-313 Chocz, ul. Żeromskiego 2 

2) Dzienny Dom „Senior+” – 63-313 Chocz, Kwileń 54 

§ 5. Przedmiotem działalności Jednostki jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin 

oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka i w miarę możliwości 

doprowadzenie do usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem. 

§ 6. Zadaniami jednostki w zakresie pomocy społecznej są: 

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń i usług, 
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2) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym niezbędna rozbudowa 

infrastruktury socjalnej, 

3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 

4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, 

5) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków 

sprzyjających temu celowi, 

6) realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach. 

§ 7. 1. Dzienny Dom „Senior +” z siedzibą w Kwileniu, jest ośrodkiem, wsparcia dziennego dla osób 

nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. 

2. Zadaniami ośrodka są: 

1) zapewnienie aktywności ruchowej i kinezyterapii, 

2) zapewnienie aktywności edukacyjnej, 

3) zapewnienie edukacji kulturalnej, 

4) zapewnienie aktywności rekreacyjnej i opiekuńczej. 

§ 8. Zadania określone w §5 Jednostka realizuje w ramach zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. 

§ 9. Kierownik Jednostki może wykonywać z upoważnienia Burmistrza Gminy Chocz zadania określone 

w ustawie o świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o karcie dużej 

rodziny. 

§ 10. 1. Jednostką zarządza Kierownik zatrudniony przez Burmistrza Gminy Chocz, który w szczególności 

odpowiedzialny jest za: 

1) ustalanie potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 

2) ustalanie planów i realizację polityki kadrowej Jednostki, 

3) zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie pracowników Jednostki uwzględniając przepisy Kodeksu Pracy 

i przepisy dotyczące zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, 

4) zarządzanie mieniem i reprezentowanie Jednostki na zewnątrz, 

5) sprawowanie nadzoru nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej, 

6) składanie corocznie sprawozdania Radzie Miejskiej Gminy Chocz z działalności Jednostki. 

2. Działalnością Dziennego Domu „Senior+” zarządza kierownik Jednostki w powierzonym mu zakresie, 

zatrudniany przez kierownika jednostki, który odpowiada za działalność w/w placówki oraz zastępuje 

kierownika jednostki podczas jego nieobecności. 

3. Zwierzchnikiem Kierownika Jednostki jest Burmistrz Gminy Chocz. 

4. Szczegółową strukturę organizacyjną, szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Jednostki ustala 

Kierownik w regulaminie organizacyjnym. 

5. Burmistrz Gminy Chocz upoważnia Kierownika Jednostki do wydawania decyzji administracyjnych 

z zakresu świadczeń pomocy społecznej oraz może upoważnić do wydawania decyzji z zakresu świadczeń 

rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny. 

Rozdział 2. 

Gospodarka finansowa. 

§ 11. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach 

publicznych. 
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§ 12. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą – Kierownik Jednostki, zastępca 

Kierownika Jednostki w powierzonym mu zakresie oraz w zakresie mu powierzonym Główny księgowy 

Jednostki. 

§ 13. 1. Podstawą gospodarki finansowej Jednostki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę 

Miejską Gminy Chocz. 

2. Źródłami przychodu są: 

1) wydzielona w budżecie gminy kwota wydatków na pomoc społeczną, 

2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych. 

3) wpłaty podopiecznych 

3. Dochody odprowadzane są do budżetu gminy. 

4. Rozchody przeznaczane są na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań Jednostki. 

§ 14. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określa regulamin 

wynagradzania pracowników Jednostki. 

Rozdział 3. 

Przepisy końcowe. 

§ 15. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają podjęcia uchwałą Rady Miejskiej Gminy Chocz. 

§ 16. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 
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