UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt. 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985, z 2018 r.
poz. 650 i 700) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie, zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI.29.2015 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29 czerwca 2015 r.
roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie
(Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 2224).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Elżbieta Irena Kędyś
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Załącznik
do Uchwały Nr XXIX.192.2018
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 27 czerwca 2018 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZUDZIAŁOWIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie zwany dalej „Ośrodkiem” działa na
podstawie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności::
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
4) ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
6) ustawy z dnia ustawy z dnia 19 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
8) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne
9) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
10) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego
11) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
12) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny
13) ustawy z dnia 29 lipca 2005r i przeciwdziałaniu narkomanii
14) ustawy z dnia 4 lipca 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
15) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego
16) uchwały Rady Gminy w Szudziałowie Nr XII/53/90 z dnia 30 marca 1990 r. w
sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie,
17) niniejszego Statutu.
§2.1 Ośrodek jest jednostka organizacyjną , która działa w formie jednostki budżetowej
Gminy Szudziałowo.
2. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka, z zakresu zadań własnych gminy,
sprawuje Wójt Gminy Szudziałowo.
3. Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kierując się
ustaleniami przekazanym gminie przez wojewodę.
§3 .1. Siedziba Ośrodka mieści się w Szudziałowie przy ul. Bankowej 1
2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Szudziałowo
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Rozdział 2
Cel i Zadania Ośrodka
§ 4. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających
godności człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz
integracji ze środowiskiem
§ 5.1 Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej;
2) ustalenie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach
mieszkaniowych;
3) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym
zapewnienia obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego;
4) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem";
5) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty dodatku
energetycznego przewidzianego ustawą Prawo energetyczne;
6) potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
7) realizacja zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
8) realizacja zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny.
2. Ośrodek realizuje także inne zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej
o charakterze własnym i zleconym.
3. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze
środków pozabudżetowych.
4. Przy realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz
samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa, urzędami, instytucjami i
organizacjami społecznymi, kościołem katolickim innymi kościołami i związkami
wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, prokuraturą, komornikami,
pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i
zadania z zakresu zadań określonych w statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa.
5. Ośrodek realizuje własne zadania gminy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz zadaniami
określonymi przez Radę Gminy natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami
przekazanymi przez administrację rządową.
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Rozdział 3
Organizacja i nadzór
§ 6. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności
jednostki oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Szudziałowo
3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Szudziałowo coroczne sprawozdanie z
działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej .
4. Wójt Gminy Szudziałowo udziela kierownikowi Ośrodka upoważnień do prowadzenia
postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie
wykonywania zadań wynikających z realizacji przez ośrodek w/w ustaw. Upoważnienie może
być na wniosek kierownika udzielone innemu pracownikowi Ośrodka.
5. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka ustala Wójt Gminy
Szudziałowo.
6. W czasie nieobecności kierownika jego obowiązki pełni wyznaczony pracownik przez
Kierownika.
§ 7. 1. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników , zawiera z
nimi umowy o pracę i dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy jest pracodawcą
zatrudnionych w nim pracowników.
2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników Ośrodka ustala Kierownik.
3. Organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Ośrodka określa Kierownik w regulaminie
organizacyjnym.
4. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych
oraz regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka.
5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Szudziałowo i
Wojewoda Podlaski.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§8.1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę
finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
opracowuje plany i sprawozdania finansowe zachowując zasady klasyfikacji dochodów i
wydatków budżetowych .
2. Ośrodek jest finansowany z dotacji budżetu państwa i środków finansowych z budżetu
Gminy Szudziałowo określonych w uchwale budżetowej gminy Szudziałowo.
3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Obsługę administracyjną i finansową jednostki prowadzi Urząd Gminy w Szudziałowie.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§9. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Szudziałowo.
§10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie właściwe
przepisy prawa.
§11. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
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