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Poz. 46
UCHWAŁA NR XXI/199/16
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)
Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/158/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/199/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 28 grudnia 2016 r.
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRĘCZYCY WIELKIEJ
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest
jednostką organizacyjną gminy Wręczyca Wielka działająca w formie jednostki budżetowej.
2. Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, w oparciu o przepisy:
1) uchwały Nr 45/XII/90 Gminnej Rady Narodowej we Wręczycy Wielkiej z dnia 26 kwietnia 1990 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
5) innych aktów prawnych, niezbędnych dla funkcjonowania i realizacji zadań Ośrodka,
6) niniejszego Statutu.
3. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Wręczyca Wielka.
4. Ośrodek ma swoją siedzibę we Wręczycy Wielkiej.
Przedmiot działalności
§ 2. 1. Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej
na terenie gminy, a w szczególności realizacja zadań ukierunkowana na wspieranie osób i rodzin
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspomaganiu ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych
potrzeb i życia w godnych warunkach, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze
środowiskiem.
2. Działalność Ośrodka jest realizowana w postaci świadczeń i usług na rzecz indywidualnych osób i rodzin
oraz poprzez inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów pomocowych, osłonowych
i profilaktycznych, adresowanych do określonych grup i społeczności gminy Wręczyca Wielka.
3. Ośrodek wykonuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizując:
1) zadania własne gminy;
2) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym;
3) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
4. Ośrodek realizuje zadania wynikające z innych ustaw:
1) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;
2) prowadzenie zadań gminy związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz ustalaniu
uprawnień i wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów;
3) zadania wynikające z ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
4) zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
5) prowadzenie postępowania, na zasadach przewidzianych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny;
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6) prowadzenie działań wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej oraz zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodzin zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
7) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8) zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" w zakresie
koordynowania przez asystentów rodziny, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, poradnictwa dla osób i rodzin uprawnionych;
9) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zasadach określonych w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez realizację gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zapewnienie obsługi
zespołowi interdyscyplinarnemu oraz grupom roboczym;
10) udzielanie wsparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
11) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy kombatantom na podstawie ustawy
o kombatantach i niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
12) udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wynikającej z ustawy o systemie
oświaty;
13) działania z zakresu profilaktyki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
14) działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o ustawę
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Ośrodek realizuje zadania wynikające z uchwał Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz Zarządzeń Wójta
Gminy Wręczyca Wielka.
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem
§ 3. 1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Wręczyca Wielka.
3. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje inny pracownik przez niego wyznaczony
na podstawie pisemnego upoważnienia.
4. Dyrektor działa na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wójta Gminy Wręczyca
Wielka i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Ośrodka.
5. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje
uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
6. Do realizacji zadań statutowych Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów
i instrukcji.
7. Dyrektor jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania
czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych
Ośrodka wobec władz, organów, instytucji, banków.
§ 4. 1. Strukturę organizacyjną, zasady działania Ośrodka i szczegółowy zakres działania komórek
organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny, który jest wprowadzany zarządzeniem Dyrektora.
2. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych, a w sprawach nieunormowanych ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz
wewnętrzne uregulowania.
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Zasady gospodarki finansowej
§ 5. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
3. Środki finansowe Ośrodka pochodzą z budżetu gminy i z budżetu państwa.
4. Ośrodek w celu realizowania zadań ustawowych posiada wyodrębnione rachunki bankowe.
5. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek
dochodów budżetu gminy.
6. Ośrodek może pozyskiwać dodatkowe środki na działalność w sprawach z zakresu pomocy i integracji
społecznej z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej.
Mienie Ośrodka
§ 6. 1. Na mienie Ośrodka składają się środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek bądź
przekazane nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
Postanowienia końcowe
§ 7. 1. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy Wręczyca Wielka.
2. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

