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UCHWAŁA NR XXIX/165/2013
RADY GMINY SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 182) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/136/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 24 października 2012 roku
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Machnik
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/165/2013
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 marca 2013r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPI

I Przepisy ogólne
§1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r.
poz. 182),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1240 z
późn. zm.),
4.Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2006r. Nr 139
poz. 992 z późn. zm.),
5. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr
1 poz. 7 z późn.zm.),
6. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r.
Nr 149, poz.887 z późn.zm.),
7. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2008r. Nr 223
poz.1458 z późn. zm.),
8. Uchwały Nr X/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Słupi Jędrzejowskiej
z dnia 7 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
pod nazwa ,,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej’’,
9. Niniejszego statutu.
§2
Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Słupia. Obszar działania
Ośrodka obejmuje teren administracyjny Gminy Słupia.
II Zakres rzeczowy działalności Ośrodka
§3
Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej obejmujące w szczególności:
1.analizę, ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
2.przyznawanie i wypłacanie świadczeń potwierdzonych obowiązującymi przepisami,
3. podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
4.pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi.
§4
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Ośrodek wykonuje zadania pomocy społecznej, które z ustawy spoczywają na gminie lub
administracji rządowej. W powyższym zakresie Ośrodek opracowuje plany rzeczowo-finansowe.
§5
Ośrodek realizuje zadania własne gminy, do których należą:
1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2. sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,
3. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
4. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego,
7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego,
8. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne
osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na
podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
9. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
10. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko
chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
11. praca socjalna,
12. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
13. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
14. dożywianie dzieci,
15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w
tym domu,
17. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego,
18. sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w
formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
19. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenie pracowników,
20. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
21. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
22. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
23. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
pożyczek oraz pomocy w naturze,
24. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu
gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
25. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
26. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji
o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o
szkoleniach,
27. realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,
28. realizacja zadań dotyczących wspierania rodziny.
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§6
Ośrodek realizuje zadania zlecone do których należą w szczególności:
1.organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekonomiczną,
3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku oraz
niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i
niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
8. realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),
9. realizacja zadań w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1 poz.
7 z późn.zm.).
§7
Ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki przewidziane w art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (
tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz.371).
§8
Ośrodek przygotowuje niezbędna dokumentacje w odniesieniu osób kierowanych do domów pomocy
społecznej.
§9
Ośrodek wytacza powództwa o alimenty na rzecz podopiecznych od osób zobowiązanych i występuje
z wnioskami egzekucyjnymi w tych sprawach, występuje z wnioskiem do sądów i innych organów z
zakresu spraw opiekuńczych i kurateli na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego
i
opiekuńczego, przygotowuje wnioski w sprawach o ubezwłasnowolnienie.
§10
Ośrodek sporządza wykaz należności w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających żądanie
zwrotu wydatków na podstawie ustawy o pomocy społecznej, stanowiący podstawę do wszczęcia
egzekucji administracyjnej.
§11
Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej,
Organizacjami społecznymi związkami zawodowymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o
charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi.
III Organizacja i tryb postępowania w sprawach świadczeń
§12
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka.
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§13
Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych.
§14
Kierownik jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania
zadań zleconych i własnych gminy dotyczących pomocy społecznej oraz do realizacji zadań i
prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych bez wydawania w tych sprawach decyzji.
§15
Zadania szczegółowe i organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez
Kierownika Ośrodka po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Słupia.
IV Majątek i Finanse
§16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy Słupia.
§17
Ośrodek realizuje budżet gminy w części dotyczącej działu 852 w zakresie zadań własnych jako
dysponent II stopnia oraz zadań zleconych jako dysponent III stopnia.
§18
Środki przeznaczone na działalność statutową Ośrodka lokowane są na własnym rachunku bankowym.
§19
1.Obsługę finansowo- księgową zapewnia Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi. Obsługę
kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi prowadzi kasa Urzędu Gminy w Słupi.
V. Postanowienia końcowe
§20
Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
§21
Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W SŁUPI
28-350 SŁUPIA
Regon 291171463
NIP 656-20-38-028

