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UCHWAŁA NR XXI/208/2012
RADY GMINY CZORSZTYN
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Maniowach.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362
z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Czorsztyn uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czorsztyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Chmiel
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/208/2012
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach zwany dalej „Ośrodkiem" działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,poz. 1362 z późn.zm),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t j. Dz. U. Nr 76, poz. 694z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),
6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,poz. 734 z późn. zm.),
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7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1,
poz.7 z późn. zm.),
9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149,
poz. 887),
10) innych przepisów dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych,
11) przepisów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustaw w pkt. 2-8,
12) niniejszego statutu i regulaminu organizacyjnego „Ośrodka".
§ 2. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Maniowach;
2) Ośrodku - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach;
3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach;
4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach;
5) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Czorsztyn;
6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
§ 3. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Czorsztyn powołaną zgodnie z przepisami do
wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej.
2. Siedzibą Ośrodka jest wieś Maniowy.
3. Ośrodek obejmuje działalnością teren administracyjny Gminy Czorsztyn.
4. Skrócona nazwa Ośrodka: GOPS Maniowy.
5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz nadanym
NIP i REGON.
Rozdział 2.
Zakres działalności i zdania Ośrodka.
§ 4. 1. Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.
2. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli
odpowiadają celom działalności Ośrodka i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
3. Przedmiotem działalności Ośrodka jest organizowanie i realizowanie zdań w zakresie pomocy społecznej
polegającej w szczególności na:
1) pracy socjalnej;
2) sporządzaniu kontraktów przez pracowników socjalnych;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
7) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
8) realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń.
§ 5. 1. Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne Gminy
i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę w zakresie pomocy społecznej
oraz programy rządowe i samorządowe (gminne) w tym zakresie.
2. Ośrodek zdania własne Gminy realizuje zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Radę Gminy.
W szczególności Rada Gminy w drodze uchwały określa:
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1) wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania, zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie,
2) zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej: wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki
na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe,
3) szczegółowe warunki przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb
ich pobierania.
3. Zadaniem Ośrodka jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w § 4 ust. l, przez podejmowanie
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
a także przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu osób i rodzin.
4. W celu realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współdziała z: instytucjami, organami administracji
rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi
kościołami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
5. Ośrodek koordynuje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie w obszarze
„Pomoc społeczna i polityka prorodzinna".
6. Ograny administracji samorządowej mogą zlecić zadania z zakresu pomocy społecznej, podmiotom
uprawnionym do działalności w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
§ 6. 1. Ośrodek Wykonuje zadania dodatkowe w zakresie:
a) ustalania, przyznawania świadczeń rodzinnych,
b) ustalania, przyznawania świadczeń osobom uprawnionym do alimentów,
c) przyznawania, ustalania i wypłacania dodatków mieszkaniowych,
d) organizacji pracy z rodziną,
e) ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym.
Rozdział 3.
Organizacja i tryb pracy Ośrodka.
§ 7. 1. Ośrodek wykonując zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami
Wójta. Przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę,
kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.
2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
3. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za działalność oraz realizację zadań
w Ośrodku.
4. Ośrodek jest pracodawcą, a kieruje nim wyłoniony w drodze konkursu Kierownik zatrudniony
na podstawie umowy o pracę przez Wójta.
5. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, ani w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydat. Wójt
powierza stanowisko Kierownika Ośrodka ustalonemu przez siebie kandydatowi.
6. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt określa regulamin konkursu i powołuje komisję konkursową.
7. Stanowisko Kierownika powierza się na okres 5 lat. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć
to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż jeden rok.
8. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 7 Wójt może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny
okres wymieniony w ust.7.
9. Kierownik jest organem Ośrodka i wraz z nawiązaniem stosunku pracy otrzymuje on pełny zakres
swoich kompetencji.
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10. Przełożonym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy.
§ 8. 1. Nadzór nad działalnością finansową Ośrodka sprawuje główny księgowy zatrudniony przez
Kierownika na podstawie umowy o pracę.
2. Pracowników Ośrodka zatrudnia Kierownik i wykonuje on wszystkie czynności ze stosunku pracy
w stosunku do zatrudnionych przez siebie pracowników. Zatrudnienie i zwalnianie pracowników Ośrodka
odbywa się w porozumieniu z Wójtem Gminy.
3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych oraz ustawy o pomocy społecznej i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
§ 9. Do obowiązków Kierownika poza wymienionymi powyżej sprawami należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) przygotowywanie i składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z realizacji zadań oraz przedstawianie
potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
3) inne czynności wymienione w pełnomocnictwie Wójta Gminy.
§ 10. 1. Wójt Gminy udziela Kierownikowi upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
dla realizacji zadań statutowych i ustawowych, upoważnienie może być także udzielone innej osobie
na wniosek Kierownika Ośrodka.
2. Pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka udziela Wójt Gminy. W zakresie udzielonego pełnomocnictwa
Kierownik organizuje i kieruje pracą, zarządza Ośrodkiem i może zawierać umowy cywilno- prawne związane
z działalnością Ośrodka.
3. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
§ 11. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora
w postępowaniu cywilnym.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa.
§ 12. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami Ustawy
o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ośrodka zgodny z układem
wykonawczym budżetu Gminy. Plan finansowy obejmuje dochody i wydatki. Procedury ustalania i zmian
planu finansowego określają odrębne przepisy.
3. Dochody uzyskiwane przez Ośrodek odprowadza się do budżetu Gminy.
4. Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
§ 13. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 14. Obsługę kasową Ośrodka wykonuje Urząd na podstawie spisanej umowy.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 15. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie ogólne przepisy.
2. Zmian w statucie dokonuje się w sposób przewidziany dla jego uchwalenia.
3. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 16. Kierownik Ośrodka opracowuje regulamin organizacyjny i przedstawia go do zatwierdzenia Wójtowi
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Chmiel

