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UCHWAŁA NR LIX/505/10
RADY GMINY ORNONTOWICE

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “h”, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 110 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm. /. 

Rada Gminy Ornontowice uchwala: 

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

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/141/04 Rady Gminy w Ornontowicach z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach, Uchwała Nr LIV/365/06 Rady 
Gminy w Ornontowicach z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ornontowicach, Uchwała Nr IV/23/06 Rady Gminy w Ornontowicach z dnia 20 grudnia 2006 r. 
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach oraz Uchwała Nr 
XXXVI/275/09 Rady Gminy w Ornontowicach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ornontowicach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia Uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. Podlega także podaniu do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej „Głos 
Ornontowic”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Malczyk
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Załącznik do Uchwały Nr LIX/505/10

Rady Gminy Ornontowice

z dnia 27 października 2010 r.

STATUT 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach zwany w dalszej treści „Ośrodkiem” jest jednostką 
organizacyjną Gminy Ornontowice działającą w formie jednostki budżetowej. 

§ 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy : 

1) Uchwały nr IV/10/91 z dnia 07.08.1991r. Rady Gminy w Ornontowicach w sprawie utworzenia Ośrodka 
Pomocy Społecznej, 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 
z późn. zm./, 

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./, 

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych / tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 
992 z późn. zm./, 

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów / tekst jednolity Dz. U. z 2009 
r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm./, 

7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych / Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm./, 

8) ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / 
Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. /, 

9) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst 
jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./, 

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. 
zm./, 

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

12) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 1256, poz. 2572 z późn. zm./, 

13) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 
873 z późn. zm./, 

14) niniejszego statutu. 

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 a. 

2. Terenem działalności Ośrodka jest obszar Gminy Ornontowice. 

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka 

§ 4. Celem działalności Ośrodka jest: 

1) Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez: 

a) zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie życia w warunkach odpowiadających 
godności człowieka, 

b) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

2) Współtworzenie i koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
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§ 5. Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 

2) praca socjalna, 

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

4) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

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

6) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej w szczególności związanych z wdrażaniem 
i realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków ministerialnych oraz 
tworzenie i realizacja lokalnych programów osłonowych, 

7) projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka. 

§ 6. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności: 

1) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, 

2) zadania własne gminy, 

3) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. 

Zakres szczegółowy powyższych zadań określony jest w art. 17 - 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej / tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. / 

§ 7. W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami, 
organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, 
pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

§ 8. Do zadań Ośrodka należą również: 

1) zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych polegające na przyznawaniu i wypłacaniu osobom 
uprawnionym świadczeń rodzinnych, 

2) zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające na prowadzeniu 
postępowań i wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych, 

3) zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych polegające na przyznawaniu i wypłacaniu osobom 
uprawnionym dodatków mieszkaniowych, 

4) zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty polegające na przyznawaniu i wypłacaniu pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym uczniom z terenu Gminy, 

5) zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
polegające na prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej, 

6) zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi polegające na 
tworzeniu i realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

7) zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii polegające na tworzeniu i realizacji gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii, 

8) zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie polegające między innymi na tworzeniu 
i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy, 

Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna 

§ 9. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Kierownika Ośrodka. 

2. Szczegółowe zadania poszczególnych stanowisk pracy określają zakresy czynności ustalone przez 
Kierownika Ośrodka. 

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy. 

§ 10. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za jego pracę i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Stosunek pracy z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach umowy o pracę 
nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Ornontowice. Kierownik Ośrodka posiadać winien kwalifikacje wymagane 
ustawą o pomocy społecznej. 
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3. Zwierzchnikiem służbowym kierownika jest Wójt Gminy. 

4. Z pracownikami Ośrodka stosunki pracy nawiązuje i rozwiązuje Kierownik Ośrodka będąc jednocześnie 
zwierzchnikiem służbowym tych pracowników. 

5. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodkiem kieruje Zastępca Kierownika. 

§ 11. 1. Kierownik wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych na podstawie upoważnień 
udzielonych przez Wójta i Radę Gminy. 

2. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o świadczenia alimentacyjne. 

§ 12. Do zakresu działania Kierownika należy w szczególności: 

1) zarządzanie Ośrodkiem, kierowanie jego działalnością i reprezentowanie go na zewnątrz, 

2) organizowanie pracy Ośrodka, 

3) czuwanie nad prawidłową gospodarką środkami finansowymi, 

4) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w postaci zarządzeń, regulaminów, instrukcji służbowych, 
obwieszczeń itp. dotyczących funkcjonowania Ośrodka, 

5) zapewnienie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Ośrodku, 

6) sporządzanie sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie zadań pomocy 
społeczne oraz innych zadań statutowych. 

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej 

§ 13. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych / Dz. U Nr 157, poz.1240 /, na podstawie którego pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, 
a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy. 

§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków 
zatwierdzony przez Wójta Gminy w oparciu o uchwalony budżet gminy. sporządzony przez Kierownika Ośrodka. 

§ 15. Finansowanie zadań Ośrodka następuje: 

1) ze środków własnych Gminy, 

2) z dotacji celowych z budżetu państwa, 

3) z innych źródeł dozwolonych prawem. 

§ 16. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 17. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz sporządza na ich 
podstawie sprawozdawczość finansową. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe. 

§ 18. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Gminy oraz Wójt Gminy Ornontowice. 

2. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach uchwala Rada Gminy w Ornontowicach. 

3. Zmiany w Statucie Ośrodka mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy w trybie właściwym do jego 
uchwalenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Malczyk


