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UCHWAŁA NR L/328/2018
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 28 maja 2018 roku

W sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XV/74/95 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia
31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jerzmanowicach.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017r poz. 1875 ze zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017., poz. 1769 ze zm.), art.4 ust. 1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1523)
Rada Gminy Jerzmanowice- Przeginia uchwala, co następuje :
§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XV/74/95 stanowiący Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jerzmanowicach zmieniony uchwałami Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia: Nr XX/173/04 z dnia 9 marca
2004 r., Nr XXIV/195/04 z dnia 26 lipca 2004 r., Nr XIII/59/07 z dnia 24 września 2007 r., Nr XXVIII/154/09
z dnia 23 lutego 2009 r., Nr XXVII/137/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r., Nr XXIV/153/2016 z dnia 18 lipca
2016 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 – stu dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka
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Załącznik do uchwały Nr L/328/2018
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 28 maja 2018 r.
Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jerzmanowicach
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach, zwany dalej „Ośrodkiem” jako
wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy Jerzmanowice- Przeginia działa na podstawie uchwały Nr
XV/74/95 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 1995.08.31 w sprawie zmiany zakresu zadań
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach.
§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Jerzmanowicach, ul Rajska 22.
II. Zakres działania i zadania Ośrodka
§ 3. 1. Podstawowym celem i zadaniem Ośrodka jest prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej
na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia mającej na celu umożliwienie rodzinom
i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując
własne możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawania takich sytuacji.
2. Ośrodek realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań własnych Gminy Jerzmanowice-Przeginia
i zleconych z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1769 ze zm.)
3. Ośrodek realizuje ponadto zadania określone w innych ustawach, w szczególności:
a) w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.,
b) w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r.,
c) w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia
2004r.,
d) w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r.,
e) ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014r.,
f) ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.,
g) ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.,
h) w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r.
4. Ośrodek w realizacji zadań współpracuje na zasadach partnerstwa z organizacjami społecznymi,
Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami,
pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
5. Ośrodek dla realizacji powierzonych zadań statutowych może podpisywać stosowne umowy
i porozumienia.
6. Dyrektor składa Radzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
7. Ośrodek prowadzi sprawozdawczość z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, przemocy w rodzinie, wspierania rodziny oraz
przekazuje ją Wojewodzie Małopolskiemu.
§ 4. 1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.
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2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
3. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Dyrektora jest Wójt.
4. Wójt udziela upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych.
5. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych związanych
z wykonywaniem zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Wójta.
6. Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenie dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
7. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych
w Ośrodku.
§ 5. 1. Szczegółowe zasady działania i strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny
ustalony przez Dyrektora Ośrodka.
2. Zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.
3. W ramach Ośrodka działa odrębna Sekcja świadczeń rodzinnych, która realizuje zadania wynikające
w szczególności z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna i ustalanie uprawnień do świadczenia
wychowawczego.
4. Sekcja sporządza odrębną analizę potrzeb oraz odrębną sprawozdawczość ze swojej działalności.
§ 6. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda
Małopolski.
III. Majątek i działalność finansowa Ośrodka
§ 7. 1. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy.
2. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawie
o finansach publicznych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy
4. Ośrodek samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi księgowość
z uwzględnieniem zasad rachunkowości.
5. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.
6. Obsługę prawną zapewnia Urząd Gminy.
7. Ośrodek może tworzyć środki specjalne przewidziane przepisami prawa.
IV. Postanowienia końcowe.
§ 8. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają właściwe obowiązujące
akty prawne.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy JerzmanowicePrzeginia
Robert Bąbka

