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UCHWAŁA NR XIV/79/2012
RADY GMINY OBROWO

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 110, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; 
z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427; z 2011r. Nr 81, 
poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 
socjalnym (Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 225, Nr 205, poz. 1211) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.   Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3.   Traci moc uchwała Nr III/19/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia 
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie. 

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 



Id: 0ECF8166-A718-43A8-84B8-09A79E7B8D67. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/79/2012  

Rady Gminy Obrowo  

z dnia 28 marca 2012 r. 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, zwany dalej GOPS jest budżetową jednostką 
organizacyjną gminy Obrowo utworzona do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań 
powierzonych na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Obrowo. 

3. Obszarem działania GOPS jest teren obejmujący Gminę Obrowo. 

4. Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy w Obrowie. 

§ 2. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Radzie – oznacza to Radę Gminy w Obrowie; 

2) Wójcie – oznacza to Wójta Gminy Obrowo 

3) Kierowniku – oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie; 

4) Ośrodku – oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie. 

§ 3. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.), oraz 
wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych; 

2) ustawy z dnia 30.06. 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.); 

3) ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362); 

4) ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych(tj. z 2006 roku Dz.U.Nr 139, poz.992 ze zm.), 
oraz wydanymi na jej podstawie aktach wykonawczych); 

5) ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r, Nr 71, poz. 734); 

6) ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce  alimentacyjnej 
(Dz. U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z póź. zm.); 

7) ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.7 ze 
zm.), oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych; 

8) ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z póź. 
zm.); 

9) ustawy z 19.08. 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr11, poz. 535 z póź. zm.); 

10) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 
1071 ze zm.); 

11) ustawy z dnia 26.10. 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z 2007roku 
Dz. U. Nr 70, poz. 473 ze zm.); 

12) uchwały Nr X/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Obrowie z dnia 30 kwietnia 1990 roku w sprawie 
utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie. 

13) niniejszego statutu. 

Rozdział 2.
Cele i zadania ośrodka 

§ 4. Celem działania GOPS jest: 
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1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 
pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia  oraz zapobieganie powstawaniu tych 
sytuacji; 

2) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka; 

3) doprowadzenie do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem; 

4) analiza zjawisk wywołujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 

5) koordynacja wykonywania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

§ 5. 1. GOPS wykonuje zadania zlecone oraz zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, określone 
szczegółowo przepisami ustaw, o których mowa w § 1 statutu. 

2. W celu realizacji wymienionych wyżej zadań Ośrodek współpracuje z organami gminy, centrami pomocy 
rodzinie, wojewodą, regionalnym ośrodkiem polityki społecznej oraz innymi instytucjami i urzędami. 

3. Dopuszcza się możliwość tworzenia w Ośrodku komórki do realizacji innych zadań i świadczeń. Realizacja 
ta nie może jednak powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej a także nie może 
naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w niniejszym statucie. 

4. Ośrodek ustala uprawnienia do świadczeń i przyznaje do nich prawo. 

5. Opracowanie i realizacja programów osłonowych w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej 
wynikających z potrzeb Gminy w tym realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i tworzenie klubów integracji społecznej. 

Rozdział 3.
Gospodarka finansowa 

§ 6. 1. Kierownik ponosi odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej jednostki. 

2. Kierownik prowadzi gospodarkę finansową OPS zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem przez Wójta 
Gminy Obrowo na mocy art. 47 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, 
ze zm.). 

§ 7. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej zatrudnia się w jednostce głównego księgowego, 
któremu powierza się obowiązki i odpowiedzialność zgodnie 
z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących powierzania gospodarki finansowej pracownikom. 

§ 8. Za powierzony majątek OPS odpowiadają pracownicy, którzy przyjęli odpowiedzialność materialną za 
określone w oświadczeniu składniki majątku OPS. 

§ 9. 1. OPS dokonuje gromadzenia i wydatkowania środków publicznych na podstawie planu finansowego 
jednostki budżetowej. 

2. Plan finansowy jednostki budżetowej jest zatwierdzany przez Kierownika. 

§ 10. 1. Dochody jednostki z tytułu opłat za usługi opiekuńcze są wpłacane na konto gminy. 

2. Dochody jednostki z tytułu funduszu alimentacyjnego wpłacane są na wydzielone konto bankowe OPS, 
a następnie przekazywane na konto prowadzone dla budżetu gminy w ustalonych terminach. 

§ 11. 1. Kierownik w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej OPS opracowuje 
dokumentację zasad (polityki) rachunkowości oraz procedury kontroli zarządczej. 

2. Gospodarka finansowa jednostki opiera się na zasadach wyrażonych w aktualnie obowiązujących aktach 
prawa regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych. 

§ 12. 1. Środki na finansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek zapewniają odpowiednio budżet Gminy 
i budżet Państwa. 

2. Środki na utrzymanie Ośrodka i wynagrodzenia pracowników zapewniają Rada Gminy i budżet Państwa. 

§ 13. 1. Działalność Ośrodka i wykonywanie zadań przez ten Ośrodek może być wspierane z innych źródeł a w 
szczególności z darowizn, dotacji osób fizycznych i prawnych. 

2. W działalności finansowej Ośrodka stosuje się przepisy prawa budżetowego. 
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§ 14. Przy realizacji projektów lub grupy projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, gospodarkę 
finansową w tym zakresie dostosowuje się do wymogów określonych w zawieranej umowie o dofinansowanie oraz 
prowadzi się ewidencję umożliwiającą ustalenie wysokości ponoszonych wydatków strukturalnych. 

§ 15. Obsługę finansowo-księgową oraz kadrową  wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Obrowo, 
natomiast kasową bank. 

Rozdział 4.
Organizacja Ośrodka 

§ 16. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik. 

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt. 

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. 

4. Kierownik jest bezpośrednim służbowym przełożonym pracowników Ośrodka i jest właściwym do 
nawiązywania z nimi stosunku pracy. 

5. Kierownik Ośrodka załatwia indywidualne sprawy z zakresu pomocy społecznej na podstawie pisemnego 
upoważnienia Wójta. 

6. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 
społecznej może być także udzielone przez Wójta innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka 

7. W przypadku nieobecności Kierownika pracą Ośrodka kieruje wyznaczony przez niego pracownik. 

8. Kierownik wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące 
funkcjonowania Ośrodka. 

9. Pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są pracownicy socjalni oraz inni pracownicy. 

§ 17. 1. W strukturze organizacyjnej GOPS wyodrębnia się komórkę ds. realizacji świadczeń rodzinnych, jedno 
lub wielostanowiskowe miejsca pracy. 

Organizacja i stanowiska pracy zostaną określone w regulaminie organizacyjnym. 

2. Pracownicy socjalni GOPS wykonują pracę w trzech rejonach działania: 

1) Rejon Dobrzejewice ( wsie: Dobrzejewice, Szembekowo, Brzozówka, Głogowo, Zawały); 

2) Rejon Zębowo (wsie: Zębowo, Zębówiec, Kazimierzewo, Kuźniki, Łążyn II, Łążynek, Skrzypkowo, ); 

3) Rejon Osiek n/W (wsie: Osiek n/W, Dzikowo, Łęg-Osiek, Stajenczynki, Sąsieczno, Smogorzewiec, Silno, 
Obory). 

4) Rejon  Obrowo, Kawęczyn 

§ 18. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej regulują przepisy 
o pracownikach samorządowych oraz ustawy o pomocy społecznej. 

§ 19. Kierownik dokonuje podziału pracy między poszczególnych pracowników oraz określa  szczegółowe 
zasady funkcjonowania i strukturę organizacyjną Ośrodka. 

§ 20. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują organy Gminy i upoważnione osoby w sposób i na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje również Wojewoda. 

§ 21. 1. Kierownik składa Radzie coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby 
w tym zakresie. 

2. Na każde żądanie Rady i jej organów Kierownik jest zobowiązany przedstawić informację w zakresie 
interesującym te podmioty. 

§ 22. Gminny Ośrodek używa pieczęci nagłówkowej o treści: 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

87-126 Obrowo 
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ul. Aleja Lipowa 27 

tel./fax 56 678 60 21 

tel./fax 56 678 60 22 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 23. 1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zmiany uchwala Rada Gminy w trybie właściwym 
do jego uchwalenia. 
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Uzasadnienie

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian zapisów w statucie dotyczących gospodarki finansowej 
GOPS w zakresie odpowiedzialności pracowników oraz gromadzenia i wydatkowania środków publicznych 
w celu prawidłowego funkcjonowania zasadne jest uchalenie statutu GOPS w Obrowie. 


