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UCHWAŁA NR XXXI/231/13
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182) Rada Gminy Pleśna uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej w brzmieniu jak w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/127/2004 Rady Gminy Pleśna z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej (Dz. Urz. Małop. Nr 303 poz 3247 z dnia
12.10.2004 r.) zmieniona uchwałą Nr XXXII/233/2006 Rady Gminy Pleśna z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie
zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej (Dz. Urz. Małop. Nr 235 poz 1642 z dnia
17 maja 2006 r.), uchwałą Nr XX/163/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej (Dz. Urz. Małop. Poz 5109 z dnia 17.10.2012 r.) oraz
uchwałą Nr XXIV/198/2013 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej (Dz. Urz. Małop. Poz 1294 z dnia 12 lutego 2013 r.).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/231/13
Rady Gminy Pleśna
z dnia 27 czerwca 2013 r.
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PLEŚNEJ
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie
przepisów prawa a w szczególności ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity
Dz.U. Z 2013 r. poz 182 ze zm.)
2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Pleśna, finansowaną w formie jednostki budżetowej.
3. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Pleśna
§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy Pleśna.
2. Ośrodek obejmuje działalnością teren Gminy Pleśna.
§ 3. 1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej będące zadaniami Gminy – zlecone, własne
i własne o charakterze obowiązkowym nałożone przepisami prawa lub wykonywane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.
2. Ośrodek realizuje inne zadania Gminy Pleśna z zakresu pomocy społecznej określone jako zadania
Ośrodka w niniejszym statucie lub wynikające z przepisów prawa.
Rozdział 2.
Zadania Ośrodka
§ 4. Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawach wymienionych
w § 1 ust. 2, obejmujące w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami;
2) praca socjalna;
3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
4) realizacja zadań wynikająca z rozeznanych potrzeb społecznych;
5) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
§ 5. W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej,
stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.
§ 6. 1. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
2. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Pleśna coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej, w oparciu o które Rada Gminy Pleśna opracowuje
do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.
Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna Ośrodka
§ 7. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik, który organizuje i nadzoruje pracę Ośrodka, odpowiada
za prawidłową realizację zadań z zakresu działalności Ośrodka, a także reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
2. Wójt Gminy Pleśna zatrudnia i zwalnia Kierownika Ośrodka.
3. Kierownik Ośrodka zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka oraz dokonuje wobec nich innych
czynności z zakresu prawa pracy.
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4. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych w nim
pracowników.
§ 8. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka dostosowaną do potrzeb działania, podział zadań,
a także inne zagadnienia dotyczące organizacji określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika
Ośrodka.
§ 9. Kierownik oraz pracownicy Ośrodka wykonując zadania Ośrodka w sprawach przewidzianych
ustawami, działają na podstawie upoważnień Rady Gminy Pleśna oraz upoważnień i pełnomocnictw Wójta
Gminy Pleśna.
§ 10. 1. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Pleśna.
2. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych z administracji rządowej sprawuje
Wojewoda Małopolski.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka
§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach prawa
dla jednostek budżetowych oraz posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy – plan dochodów i wydatków opracowany
przez Kierownika Ośrodka wspólnie z Głównym Księgowym Ośrodka oraz dostosowany do uchwały
budżetowej Gminy Pleśna.
3. Koszty realizacji zadań powierzonych Ośrodkowi finansowane są z: dochodów własnych Gminy Pleśna
w przypadku zadań własnych, otrzymywanych z budżetu Państwa dotacji w przypadku zadań zleconych
Gminie Pleśna.
4. Ośrodek prowadzi samodzielnie obsługę kadrową i finansowo-księgową.
5. Osobami upoważnionymi do dysponowania rachunkiem bankowym Ośrodka jest Kierownik Ośrodka
i Główny Księgowy .
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 12. 1. Zmiany w Statucie następują w trybie określonym dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
§ 13. 1. Ośrodek używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem jego siedziby wraz ze wskazaniem
aktualnego numeru telefonu i faxu oraz numeru REGON.
2. Kierownik i pracownicy Ośrodka w ramach udzielonych im przez Wójta Gminy Pleśna upoważnień
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu działalności Ośrodka posługują się stosownymi pieczęciami,
wskazującymi na udzielone im upoważnienia.
Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski

