
UCHWAŁA NR V/ 38 /2019 

RADY GMINY KRZEMIENIEWO 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

 

 

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krzemieniewie 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art.110 ust.1 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508  ze zm.) 

w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) 

Rada Gminy Krzemieniewo 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVI/143/2013 Rady 

Gminy Krzemieniewo z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krzemieniewie.     

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 



Załącznik Nr 1                              

                                                                do Uchwały Nr V/ 38 /2019 

                                                                Rady Gminy Krzemieniewo 

                                                                       z dnia 25 lutego 2019 r. 

 

 

STATUT 

 

GMINNEGO     OŚRODKA     POMOCY   SPOŁECZNEJ 

 

W     KRZEMIENIEWIE 

 

 

 

Spis Rozdziałów: 

 

I. Postanowienia ogólne. 

II. Cele i zadania Ośrodka. 

III. Gospodarka finansowa. 

IV. Organizacja i zarządzanie. 

V. Nadzór i kontrola. 

VI.  Postanowienia końcowe 

 

 

 

 

 



Rozdział  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Statut reguluje przedmiot działania  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krzemieniewie zwanego dalej „Ośrodkiem”, sposób jego finansowania, strukturę 

organizacyjną i system kontroli. 

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:                  

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

3) przepisów wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej, 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

11) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, 

13) ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

14) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 

15) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

16) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

17) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

18) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2018 poz. 

1878), 

19) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", 



20) uchwały  Nr IX/49/90 Gminnej Rady Narodowej w Krzemieniewie z dnia 14 marca 

1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krzemieniewie, 

21) Statutu Gminy Krzemieniewo, 

22) niniejszego Statutu, 

23) zarządzeń, pełnomocnictw, upoważnień Wójta Gminy Krzemieniewo, 

24) porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami, 

25) innych ustaw nakładających wykonanie zadań na Gminę oraz innych obowiązujących 

przepisów prawnych. 

§ 3. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą 

jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Krzemieniewo. 

2. Ośrodek realizuje zadania zlecone i zadania własne gminy w zakresie ustawy o pomocy 

społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych  oraz pozostałych przepisów wskazanych 

w § 2. 

§ 4. 1. Kierownik Ośrodka działa na podstawie upoważnienia do wydawania decyzji 

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu działalności Ośrodka. 

2. W czasie nieobecności Kierownika decyzje, o których mowa w ust. 1 wydają upoważnieni 

pracownicy Ośrodka. 

§ 5. Siedziba Ośrodka znajduje się w Krzemieniewie, przy ul. Brylewskiej 6, a obszarem            

działania  jest gmina Krzemieniewo. 

Rozdział II 

Cele i zadania Ośrodka 

§ 6. Ośrodek zajmuje się rozpoznawaniem i analizowaniem potrzeb biologicznych, 

psychicznych i społecznych jednostek, rodzin i grup społecznych oraz pomocą w ich 

zaspokajaniu w trudnych sytuacjach życiowych.    

§ 7. 1. Do zadań własnych Ośrodka należy w szczególności: 

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) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, 

3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 



5) opłacanie składek na ubezpieczenia 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 

matką, ojcem lub rodzeństwem, 

6) praca socjalna, 

7) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

8) dożywianie dzieci, 

9) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu, 

10) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również 

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, 

11) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

12) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należy 

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 ekologiczną, 

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 udzielanie schronienia, posiłku 

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 8. W wykonywaniu zadań określonych w  § 6 i 7 niniejszego Statutu Ośrodek współdziała 

w szczególności: 

1) samorządem terytorialnym, 

2) placówkami opieki zdrowotnej, 

3) powiatowymi urzędami pracy, 



4) powiatowymi centrami  pomocy rodzinie, 

5) pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi, organizacjami społecznymi, 

charytatywnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i grupami samopomocy społecznej, 

6) sądami, prokuraturą, policją i placówkami oświatowymi w zakresie ochrony i pomocy 

rodzinom i osobom. 

ROZDZIAŁ   III 

Gospodarka finansowa 

 § 9. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla jednostek budżetowych. 

§ 10. 1. Ośrodek finansowany jest z: 

1) budżetu gminy na realizację zadań własnych, 

2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. 

2. Planowanie i dystrybucja środków finansowych odbywa się zgodnie z klasyfikacją 

budżetową. 

§ 11. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym 

mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich 

wykorzystania. 

§ 12. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan budżetowy uchwalony przez 

Radę Gminy. 

§ 13. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, tj. może przyjmować  

i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być 

przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę. 

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja i zarządzanie 

§ 14. 1. Ośrodek ma strukturę bez wydziałową. 

2. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Ośrodka: 

1) Kierownik Ośrodka, 

2) Główny księgowy, 

3) Stanowisko do spraw księgowości i kadr, 

4) rejonowi pracownicy socjalni, 

5) Stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych, 



6) Stanowisko do spraw funduszu alimentacyjnego, 

7) Asystent rodziny, 

8) Stanowisko do spraw świadczenia wychowawczego, 

9) Pracownik do spraw utrzymania porządku i czystości. 

3. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej regulują 

przepisy o pracownikach samorządowych. 

4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych stanowisk pracy 

określa  Regulamin Organizacyjny ustalony Zarządzeniem Kierownika Ośrodka. 

§ 15. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy. 

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy. 

§ 16. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie upoważnienia udzielonego przez 

Wójta Gminy. 

§ 17. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, 

2) załatwianie spraw z zakresu działania Ośrodka, w tym także wydawanie decyzji 

administracyjnych, 

3) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi 

do dyspozycji Ośrodka, 

4) opracowywanie planów działania Ośrodka i przedkładania sprawozdań z ich wykonania 

Radzie Gminy, 

5) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, programów 

rządowych oraz innych wynikających z decyzji organów gminy, 

§ 18. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy wobec pracowników 

Ośrodka. 

ROZDZIAŁ  V 

Nadzór i kontrola 

§ 19. Wojewoda Wielkopolski pełni nadzór merytoryczny nad wykonywaniem przez Ośrodek 

zadań zleconych. 

 

ROZDZIAŁ  VI 



Postanowienia końcowe 

§ 20. 1.  W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

2. Zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą być dokonywane w trybie 

przyjętym i właściwym dla uchwalania. 

 

 

                                                  

 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR V/ 38 /2019 

RADY GMINY KRZEMIENIEWO   

z dnia 25 lutego 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Krzemieniewie 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie jest jednostką organizacyjną gminy 

utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej 

i zadań z zakresu administracji rządowej. 

Poprzedni Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie pochodzi z dnia 

27 lutego 2013 r. 

Na przestrzeni lat obowiązywania poprzedniego Statutu nastąpiła zmiana szeregu 

przepisów, które znajdują odzwierciedlenie w Statucie. Na nowo zostały uregulowane niektóre 

zadania i kompetencje organów pomocy społecznej.  Z tych powodów dotychczasowy Statut 

nie odzwierciedla już obecnych założeń ustawowych. 

Konieczność zmiany Statutu wynika z potrzeby dostosowania jego postanowień do 

aktualnej treści przepisów ustaw regulujących zadania i kompetencje organów pomocy 

społecznej, a także realizacji nowych zadań i programów pomocy na rzecz lokalnej 

społeczności. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione. 


