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UCHWAŁA NR VII/33/2019
RADY GMINY STARY TARG
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu.
Na podstawie art. 18 ust.1 i art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U.z
2018r., poz.994, z późn.zm ) i art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U.z
2018, poz 1508 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz.U.z 2018r., poz
62 z póź.zm) Rada Gminy Stary Targ ustala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu stanowiący załącznik nr
1 do niniejszej uchwały. Traci moc Uchwała nr XX/ 143/2016 Rady Gminy Stary Targ z dnia 13 października
2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu.
§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Magdalena Wasiewicz
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Załącznik do uchwały Nr VII/33/2019
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 29 marca 2019 r.
STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STARYM TARGU
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na
podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a w szczególności:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm. ),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 62 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U.z 2018 r. poz.554
),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm. ),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2018 r.
poz. 998 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390),
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 756 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj.Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030),
- ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 217 z późń. zm.),
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1265 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1457 ze zm.),
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2134 z póź. zm),
- ustawę z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiert w ciąży i rodziny ,, Za życiem" ( Dz.U. 2018r.
poz.1076),
- Uchwała Rady Ministrów NR 80 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego pragramu ,,
Dobry start" ( M.P. poz. 514),
- Uchwała Rady Ministrów NR 140 z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
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- Uchwały Rady GminyStary Targ Nr VII/30/91 z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie powołania Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej jako budżetową jednostkę organizacyjną zajmującą się załatwianiem spraw
dotyczących opieki na terenie gminy,
- innych właściwych aktów prawnych, niniejszego Statutu,
- inne ustawy oraz akty prawa o zasięgu krajowym i lokalnym dotyczące samorządu, w tym działalności
ośrodka pomocy społecznej.
§ 2. Ilekroć w statucie mowa o:
Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Stary Targ
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Stary Targ,
Wójt - należy przez to rozumieć Wójt Gminy Stary Targ,
Ośrodku - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu,
Kierownik - należy przez to rozumieć Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym
Targu,
•Ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r.o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
•Ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia
o finansach publicznych ( tj. Dz.U z 2018r. poz. 62 z póź.zm)

2009r.

• Ustawie o pomocy - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),
• Ustawie o wspieraniu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.),
• Ustawie o wychowywaniu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851),
• Ustawie o Karcie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1544 z późn. zm.),
• Ustawie o dodatkach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 756 z późn.zm.),
• Ustawie Prawo energetyczne – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn.zm.),
• Ustawie o wychowaniu w trzeźwości – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.),
• Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07 września 1991 r. o systemie
oświaty (tj. Dz.U. z 2018, poz.1457 ze zm.),
• Ustawie o przemocy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015.poz.1390).
§ 3. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy, działającą na prawach jednostki
budżetowej, utworzoną w celu realizacji zadań własnych gminy oraz zleconych jej do realizacji z zakresu
pomocy społecznej.
2. Ośrodek jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny
na terenie gminy.
§ 4. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Starym Targu przy ul. Główna 20.
2. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren Gminy Stary Targ.
§ 5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej zawierającej pełną nazwę, adres siedziby, NIP oraz aktualne
numery telefonu i faksu.
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Rozdział 2.
Organizacja i zarządzanie.
§ 6. 1. Ogólny nadzór nad działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje Wójt.
2. Ośrodek wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział
Polityki Społecznej w Gdańsku.
4. Ośrodek, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami
przekazanymi przez wojewodę.
§ 7. 1. Ośrodkiem kieruj Kierownik przy pomocy Głównego Księgowego.,
2. Ośrodek reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik.
3. Kierownika zatrudnia na podstawie umowy o pracę i zwalnia Wójt, który jednocześnie jest jego
służbowym zwierzchnikiem.
4. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta lub
Radę .
5. Kierownik wydaje postanowienia i decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy na podstawie upoważnień Wójta lub
Gminy.
6. Na wniosek Kierownika, Wójt może upoważnić inne osoby do wydawania w jego imieniu decyzji
administracyjnych w zakresie działania Ośrodka.
7. Kierownik jest przełożonym w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku
i wykonuje wobec nich czynności wynikające ze stosunku pracy.
8. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.
§ 8. 1. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
§ 9. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka, zasady jego funkcjonowania, zakres zadań oraz tryb i organizację
pracy określa Kierownik w formie regulaminu.
2. W przypadku powierzenia Ośrodkowi realizacji innych zadań gminy lub w innych uzasadnionych
przypadkach, Kierownik może tworzyć dodatkowe komórki organizacyjne i/lub stanowiska pracy.
3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy
oraz regulamin wynagradzania i regulamin pracy ustalone przez Kierownika.
Rozdział 3.
Cele i zadania
§ 10. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem.
§ 11. 1. Zakres działania Ośrodka określają ustawy i akty wykonawcze do ustaw oraz uchwały Rady oraz
zarządzenia Wójta.
2. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w ust. 1.
§ 12. Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi, prawnymi
oraz innymi partnerami w zakresie świadczonej pomocy.
§ 13. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:
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1) wspieranie osób i rodzin w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb,umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, jak również
prowadzących do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne środki,możliwości i uprawnienia, zgodnie z ustawą o pomocy,
2) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez
zespół planowych działań mających na celu przywrócenie jej zdolności do wypełniania tych funkcji,
zgodnie z ustawą o wspieraniu,
3) tworzenie
gminnego
systemu
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie,
organizacyjnotechniczna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Targu,

w tym

obsługa

4) realizację unijnych, krajowych i rządowych programów pomocy społecznej oraz gminnych programów
osłonowych,
5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz podejmowanie i prowadzenie
działań wobec dłużników alimentacyjnych,
6) realizację zadań wynikających z ustawy o dodatkach, w tym przyznawanie i wypłacanie dodatków
mieszkaniowych oraz ustawy Prawo energetyczne, w tym przyznawanie i wypłacanie zryczałtowanych
dodatków energetycznych,
7) realizację
zadań
wynikających
z ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości,
w tym
obsługa
organizacyjnotechniczna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Targu
8) realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
9) realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
10) realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, w tym realizacja pomocy materialnej
o charakterze socjalnym i wyprawek szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
11) realizację zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pomoc
w organizowaniu prac społecznie użytecznych na terenie gminy, wypłata świadczeń z tytułu tych prac,
12) realizację zadań wynikających z ustawy o wychowywaniu, w tym przyznawanie i wypłacanie świadczenia
wychowawczego,
13) realizacje zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, poprzez organizowanie oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, postepowanie w przedmiocie przyjecia do szpitala
psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej osób objętych oparciem społecznym,
14) realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży ,, Za życiem" , zapewnienie dostępu
do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, dostępu do diagnostyki
prenatalnej, świadczeń opieki zdrowotnej, dostepu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających
rodzinę,
15) realizację innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
§ 14. 1. Kierownik składa Radzie Gminy Stary Targ corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz
przedstawia problemy w zakresie pomocy społecznej.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa.
§ 15. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych.
§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy sporządzony przez Głównego
Księgowego i Kierownika na podstawie budżetu gminy uchwalonego przez Radę.
§ 17. 1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa swoje wydatki bezpośrednio
z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.
2. Ośrodek rozlicza się z otrzymanej dotacji na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie
sprawozdawczość finansową.
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§ 18. Ośrodek finansowany jest z:
1) środków finansowych przekazywanych przez gminę zabezpieczających realizację zadań
własnych obligatoryjnych oraz fakultatywnych,
2) dotacji na realizację zadań zleconych i programów rządowych,
3) zwracanych wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy,
przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz innych aktach prawnych,
4) środków przekazywanych na podstawie porozumień i umów,
5) innych środków niż wymienione w pkt. 1 - 4, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 19. 1. Kierownik Ośrodka dokonuje czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu w oparciu
o stosowne upoważnienia Wójta.
2. Do czynności prawnej w sprawach przekraczających zwykły zarząd, każdorazowo wymagana jest zgoda
Wójta.
Rozdział 5.
Mienie Ośrodka.
§ 20. 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy o samorządzie
gminnym.
2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.
§ 21. Zmiany statutu dokonuje Rada w formie przewidzianej dla jego przyjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Magdalena Wasiewicz

