UCHWAŁA NR XLII.238.2018
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.
h
ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.1)), art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy o z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 110 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, z późn. zm.2)), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Pomocy

Społecznej

w Golubiu-Dobrzyniu

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci
moc
uchwała
Nr
XX/141/04
Rady
Gminy
26 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
w Golubiu-Dobrzyniu.

w Golubiu-Dobrzyniu
z dnia
Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń
Bogdan Jagielski

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2017 r., poz. 38, poz. 1428 i poz. 1985
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Załącznik do Uchwały Nr XLII.238.2018
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 23 stycznia 2018 r.
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu określa:
1) podstawy
prawne
w Golubiu-Dobrzyniu;

działania

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

2) cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu;
3) organizację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu;
4) zasady prowadzenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu działalności
finansowej i gospodarowania majątkiem.
2. Ilekroć w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu jest mowa o:
1) Ośrodku
–
należy
w Golubiu-Dobrzyniu;

przez

to

rozumieć

Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Golub-Dobrzyń;
3) Statucie - należy przez to rozumieć niniejszy Statut;
4) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Golub-Dobrzyń;
5) Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w GolubiuDobrzyniu;
6) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu.
Rozdział 2.
Podstawy prawne działania Ośrodka
§ 2. Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia
z późn. zm.);

12 marca

2004 r.

o pomocy

społecznej

(Dz. U.

z 2017 r.,

poz

1769,

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.
zm.);
4) ustawy
z dnia
14 czerwca
z 2017 r., poz. 1257);

1960 r.

Kodeks

postępowania

administracyjnego

(Dz. U.

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);
6) uchwały Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 07 stycznia 1991 r. w sprawie powołania Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu;
7) niniejszego statutu.
Rozdział 3.
Cele i zadania Ośrodka
§ 3. 1. Celem działalności Ośrodka jest:
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1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
2) umożliwienie
człowieka;

osobom

i rodzinom

życia

w warunkach

odpowiadających

których
godności

3) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb;
4) pobudzanie
społecznej
aktywności
i inspirowanie
działań
samopomocowych
w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin oraz grup i środowisk społecznych;
5) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin.
2. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone określone w szczególności w następujących
aktach prawnych:
1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz 1769 z późn. zm.);
2) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);
3) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 697 z późn. zm.);
4) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952);
5) ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 489 z późn. zm.);
6) ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2092);
7) ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851);
8) ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832);
9) ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1860);
10) gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
11) gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
12) gminnym programie wspierania rodziny.
3. Ośrodek realizuje także zadania z zakresu polityki socjalnej gminy nałożone bezpośrednio lub
pośrednio
innymi ustawami, uchwałami i programami oraz zadania wynikające z porozumień
i umów zawartych przez Gminę z innymi podmiotami jak również inne zadania wyznaczone przez Wójta
Gminy.
4. Do głównych zadań Ośrodka należy:
1) diagnoza, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
2) realizacja świadczeń i usług wynikająca z przepisów prawa oraz rozeznanych potrzeb społecznych;
3) praca socjalna z jednostkami, rodzinami/grupami oraz środowiskiem lokalnym w celu ich wzajemnej
lepszej adaptacji;
4) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
5. Przy realizacji zadań, Ośrodek współpracuje i współdziała z istniejącymi na terenie Gminy
instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, Kościołem Katolickim oraz innymi
kościołami
i związkami wyznaniowymi a także osobami fizycznymi i prawnymi.
6. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Golub-Dobrzyń coroczne sprawozdanie z działalności
Ośrodka oraz przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej.
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Rozdział 4.
Organizacja Ośrodka
§ 4. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy, działającą w formie jednostki budżetowej
nie posiadającej osobowości prawnej.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 22A.
3. Obszar działania Ośrodka stanowi teren Gminy.
4. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań,
prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych oraz właściwą organizację pracy
Ośrodka.
5. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia oraz sprawuje nadzór nad jego pracą Wójt Gminy.
6. Wójt Gminy, na podstawie delegacji ustawowych, udziela Kierownikowi Ośrodka lub innemu
pracownikowi Ośrodka na wniosek Kierownika, upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych
i wydawania decyzji w obszarze zadań Ośrodka.
7. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań przez Ośrodek sprawuje Wojewoda KujawskoPomorski.
8. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik.
9. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem
Kierownika i zatwierdzony przez Wójta.
Rozdział 5.
Finanse i majątek
§ 5. 1. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy.
2. Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem.
3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych
i ustawie o rachunkowości.
4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
5. Ośrodek finansowany jest w zakresie zadań własnych z budżetu Gminy oraz dotacji pozyskanych na
realizację zadań własnych a w zakresie zadań zleconych - ze środków przewidzianych w budżecie państwa.
6. Ośrodek posiada wyodrębnione rachunki bankowe.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres siedziby Ośrodka.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu został uchwalony ostatnio
w 2004 r. i od tej pory nie był aktualizowany. Z uwagi na ilość nowych zadań zleconych Ośrodkowi do
realizacji od tego czasu, konieczne stało się uaktualnienie statutu i nadanie mu przejrzystości, czytelności
oraz charakteru uniwersalności w przypadku dalszego poszerzania zadań dla Ośrodka do realizacji.
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