
 

UCHWAŁA NR XXXVII/306/2018 

RADY GMINY POKÓJ 

Z DNIA  25 KWIETNIA 2018 r. 

 

 

w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

 

 Na podstawie art.11 ust. 2 w związku z art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Nadaje się Statut dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

Traci moc uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Pokój z dnia  7 lutego 2011  roku w sprawie 

nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

        do uchwały Nr XXXVII/306/2018 

        Rady Gminy Pokój 

         z dnia 25 kwietnia  2018 r. 

 

 

S T A T U T 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POKOJU 

 

ROZDZIAŁ I 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

§ 1 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju, zwany dalej „Ośrodkiem” jest 

jednostką 

organizacyjną Gminy Pokój działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. 

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Pokój. 

3. Siedziba Ośrodka mieści się w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 5. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA OŚRODKA  

 

§ 2 

1. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie 

następujących aktów prawnych: 

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; 

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym; 

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych; 

4) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości; 

5) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego; 

6) Niniejszego statutu. 

 

 2.   Ośrodek realizuje zadania leżące w jego kompetencji wynikające w szczególności z: 

1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego; 

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych; 

3) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

4) Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

7) Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 

8) Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

9) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny; 

10) Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

11) Innych ustaw nakładających wykonanie zadań na Gminę; 



12) Stosownych Uchwał Rady Gminy Pokój; 

 

§ 3 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z rozeznanych potrzeb społecznych, udziela  kompleksowej 

pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz wspiera osoby      

i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych w celu        

doprowadzenia ich do życiowego usamodzielnienia, w szczególności poprzez: 

1) rozpoznanie potrzeb mieszkańców gminy Pokój  w zakresie pomocy 

społecznej; 

2) planowanie i bilansowanie rozpoznanych potrzeb; 

3) kompensację rozpoznanych potrzeb przez: 

  a) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy 

      społecznej świadczeń oraz świadczeń wynikających z innych ustaw, 

  b) tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu  

      problemów pomocy społecznej, 

  c) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową pracowników 

      socjalnych kierowaną na pomoc osobom i rodzinom; 

       4) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych oraz dodatku  

energetycznego; 

       5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych; 

       6) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w 

           sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

       7) prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

  upowszechniania i ochrony praw dziecka 

       8) współfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców 

          umieszczonych w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - 

             opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd; 

       9) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

   pozbawionym, 

      10) realizację innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy Pokój oraz 

realizacji ustaw, o których mowa w § 2 niniejszego statutu. 

 

§ 4 

1. Świadczeń z pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych w ustawie dnia 

12 

 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

2. Ośrodek w celu realizacji zadań pomocy społecznej współdziała z działającymi na 

rzecz 

gminy Pokój instytucjami, organizacjami społecznymi, pozarządowymi, charytatywnymi, 

kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami oraz innymi osobami 

prawnymi i fizycznymi. 

3. W zakresie działalności metodyczno – organizacyjnej Ośrodek: 

1) organizuje środowiskową pomoc społeczną bazując na zawodowej, profesjonalnej 

kadrze pracowników socjalnych; 

2) prowadzi właściwą politykę zatrudnienia, kształcenia i szkolenia pracowników 

Ośrodka; 



3) organizuje system kontroli zarządczej w realizacji zadań pomocy 

społecznej; 

4) organizuje niekonwencjonalne formy pracy socjalnej w celu zapobiegania 

powstawaniu niepożądanych sytuacji życiowych osób i rodzin; 

5) zapewnia usługi opiekuńcze osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby 

lub 

innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, a także osobom 

które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić; 

6) prowadzi Klub Integracji Społecznej; 

7) zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego, 

działającego w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie; 

8) prowadzi Dzienny Dom Senior+; 

9) prowadzi świetlice podwórkowe. 

 

ROZDZIAŁ III 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 

§ 5 

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.  

2. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Wójta 

Gminy Pokój. 

3. Kierownik ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie Regulaminu 

Organizacyjnego. 

4. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy Pokój. 

5. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych 

w Ośrodku pracowników.  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

GOSPODARKA FINANSOWA 

 

§ 6 

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych. 

 

§ 7 

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Radę 

Gminy Pokój. 

 

§ 8 

Za prawidłowość wykorzystania środków finansowych Ośrodka odpowiada jego Kierownik. 

 

§ 9  

Przekazane Ośrodkowi mienie jest własnością Gminy Pokój.  



 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 10  

1. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Pokój. 

2. Zmian w statucie  Ośrodka dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania. 


