Projekt
z dnia 18 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 713 ze zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2020r., poz. 1876 ze zm.) uchwala się:
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁOŃSKU
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słońsku, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką
organizacyjną Gminy Słońsk, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.
§ 2. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
4) niniejszego statutu.
§ 3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Słońsku, ul. Sikorskiego 10, a terenem działania jest obszar Gminy
Słońsk.
§ 4. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Gminy Słońsk i Wójt Gminy Słońsk.
Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania
§ 5. Działania Ośrodka mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
§ 6. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania:
1) wynikające z ustawy o pomocy społecznej;
2) wynikające z innych ustaw:
a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
b) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych na
podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
c) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty świadczenia
wychowawczego przewidzianego ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
d) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznawania zasiłków dla opiekunów na
podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
e) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania świadczeń przewidzianych
ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
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f) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz
przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów,
g) potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na postawie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
h) udzielanie wsparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
i) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny na
podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
j) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na podstawie ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
k) ustalanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
l) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie
energetycznego przewidzianego ustawą Prawo energetyczne,

przyznania

i wypłaty

dodatku

m) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia dobry start
realizowanego w ramach rządowego programu „Dobry Start”;
3) wynikające z uchwał Rady Gminy Słońsk i zarządzeń Wójta Gminy Słońsk.
Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna
§ 7. 1. Działalnością Ośrodka kieruje kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Słońsk.
2. Kierownik działa jednoosobowo, wykonując z upoważnienia Wójta Gminy Słońsk zwykły zarząd. Do
działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu wymagane jest odrębne pełnomocnictwo.
3. Kierownik podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Kierownik jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje
uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa.
5. Kierownik ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego.
§ 8. W ramach Ośrodka działa ośrodek wsparcia - Dzienny Dom „Senior+” z siedzibą w Budzigniewie.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka
§ 9. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych
w ustawie o finansach publicznych i dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.
§ 10. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków.
§ 11. Projekt rocznego planu finansowego kierownik Ośrodka przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy
Słońsk, w terminie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących procedury uchwalania budżetu.
§ 12. Ośrodek sporządza i przedkłada organom Gminy informacje i sprawozdania ze swej działalności
w terminie i zakresie określonym odrębnymi przepisami, a także uchwałami lub zarządzeniami organów
Gminy.
§ 13. Wynagrodzenia pracowników Ośrodka określa regulamin wprowadzony przez kierownika, zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
§ 14. Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne Gminy Słońsk przekazane w trwały zarząd w rozumieniu
przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 15. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 16. Traci moc uchwała nr Uchwała Nr XXI/145/05 Rady Gminy Słońsk z dnia 30marca 2005 roku
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku.
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§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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