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UCHWAŁA NR XXVII/173/12
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej
Na podstawie 18 ust.2 pkt.15, w związku z art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U.2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy
w Łużnej uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej w brzmieniu jak załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr.XXVII/226/09 Rady Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Myśliwiec
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/173/12
Rady Gminy Łużna
z dnia 30 lipca 2012 r.
STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
tekst jednolity z dnia 30 lipca 2012r.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Podstawą działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej zwanego dalej „Ośrodkiem” jest
Uchwała nr 11/40/90 Gminnej Rady Narodowej w Łużnej z dnia 27 lutego 1990r w sprawie powołania
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Uchwała Nr . XVII/137/2001 Rady Gminy w Łużnej z dnia 22 lutego 2001r.
w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej powołania Ośrodka Pomocy Społecznej .
§ 2. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako
wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Łużna.
§ 3.
1. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Łużna.
2. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy Łużna, w którym wyodrębniony lokal posiada Ośrodek.
Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Łużna.
Ośrodek może używać nazwy skróconej ,,GOPS Łużna”
§ 4. Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, między innymi w oparciu o przepisy:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U z 2009 r. Nr 175, poz.1362
z późn.zm.),
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591
z późn.zm.),
3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458
z póżn.zm),
4) Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U z 2009 r. Nr 152, poz.1223
z późn. zm.),
5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U.2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
6) uchwał Rady Gminy Łużna,
7) właściwych rozporządzeń,
8) niniejszego statutu .
§ 5. Ośrodek używa podłużnej pieczęci z napisem:
„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej”
Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA OŚRODKA.
§ 6.
1. Celem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
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2. Zadaniem Ośrodka jest zapobieganie sytuacjom o których mowa w § 6 ust.1 poprzez podejmowanie działań
zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
§ 7. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym prowadzenie i rozwój
niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie z pomocy społecznej.
3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń. pracę socjalną.
4. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach rozeznanych potrzeb.
§ 8. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej tekst jednolity (Dz.U z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) oraz w innych ustawach.
2. Do zadań Ośrodka należy również wykonywanie zadań powierzonych przez gminę a w szczególności:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 71 poz. 734 z późn. zm.),
2) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu
o ustawę z dnia 26 października 1982 roku – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity –Dz U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.),
3) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.124),
4) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku – o świadczeniach rodzinnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.)
5) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (tekst jednolity: Dz.U. Nr 2009 r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.),
6) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.),
7) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn. zm.). "
Rozdział 3.
Struktura, organizacja i zarządzanie.
§ 9.
1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
Strukturę Ośrodka tworzą:
a) Dział Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Dział Finansowo -Księgowy
Samodzielne stanowiska
§ 10. Działalnością Ośrodka kieruje dyrektor zatrudniony przez Wójta Gminy Łużna na podstawie umowy
o pracę.
2. Bezpośrednim przełożonym Dyrektora jest Wójt Gminy Łużna.
3. Do wykonywania zadań Ośrodek zatrudnia pracowników. Stosunek pracy nawiązuje z pracownikami
Dyrektor Ośrodka.
4. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku reguluje Kodeks pracy, ustawa o pomocy
społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych oraz Regulaminy.
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5. Sposób nawiązania stosunku pracy z pracownikami Ośrodka określa Kodeks pracy oraz ustawa z dnia
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458 z późn.zm).
6. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne dla realizacji zadań statutowych i ustawowych na
podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Łużna.
7. Dyrektor Ośrodka może wnioskować do Wójta Gminy Łużna o udzielenie upoważnienia innemu
pracownikowi do wydawania decyzji administracyjnych.
8. Dyrektor Ośrodka wydaje wewnętrzne zarządzenia dotyczące bieżącego funkcjonowania Ośrodka oraz
wprowadza regulaminy. "
§ 11.
1. Pracownik Ośrodka w swojej pracy:
a) kieruje się zasadą dobra osób i rodzin którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do
samostanowienia,
ma obowiązek przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub
grupę,
ma obowiązek udzielać osobom, którym służy, pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach
i dostępnych formach pomocy,
jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po
ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to dla dobra osoby lub rodziny.
jest zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
§ 12.
1. Dyrektor Ośrodka powinien posiadać odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje zawodowe
określone w art. 122 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, natomiast pracownicy socjalni powinni posiadać
kwalifikacje zawodowe określone w art.116 lub art. 156 ustawy o pomocy społecznej oraz
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z pózn. zm.)
2. Szczegółową strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz wykaz stanowisk Ośrodka określa
regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
zatwierdzony zarządzeniem przez Wójta Gminy Łużna.
3. Zasady wynagradzania pracowników określa regulamin wynagradzania. "
Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA
§ 13.
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach dla jednostek
budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowany przez Dyrektora Ośrodka
i zatwierdzony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.
§ 14. Działalność Ośrodka finansowana jest :
1. z środków własnych gminy,
2. z dotacji celowych budżetu państwa , z innych dopuszczalnych prawem źródeł.
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Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15.
1. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Myśliwiec

