UCHWAŁA NR XXXIV/290/18
RADY GMINY BOBROWO
z dnia 22 maja 2018r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowie

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz.62.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowie
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/155/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 maja 2012r.
w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Sobiech

Uzasadnienie
Dotychczasowy Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowie został
uchwalony w roku 2012 Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XV/155/12. Duża ilość zmian w
przepisach prawa oraz zwiększony zakres zadań powodują konieczność dokonania zmian
Statutu Ośrodka.
Zasadnym jest w związku z tym przyjęcie nowego brzmienia statutu i uchylenie
przepisów dotychczasowych w tym zakresie.

Zał. do Uchwały
Nr XXXIV/290/18
RADY GMINY BOBROWO
z dnia 22 maja 2018r.

STATUT
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie, zwany dalej Ośrodkiem, jest
jednostką organizacyjną Gminy Bobrowo, utworzoną w celu wykonywania zadań z zakresu
pomocy społecznej.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy w Bobrowie 27, 87-327
Bobrowo.
3. Terenem działania jest obszar Gminy Bobrowo.
4. Na budynku, w którym mieści się Ośrodek umieszcza się tablicę o treści „Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie”
§ 2. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 87327 Bobrowo, tel.56 491 33 58 ; tel. 665 460 399; NIP 874-15-66-532.
§ 3. Statut określa cele i zadania Ośrodka oraz jego organizację i gospodarkę finansową.
§ 4. Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka stanowią:
1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze
zm.);
2) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze
zm.);
3) ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r.
poz.902, ze zm.).
§ 5. Ośrodek realizuje zadania określone w szczególności w:
1) ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2017r. poz. 1769, ze
zm.);
2) ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2017r. poz.
1952, ze zm.);
3) ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
( Dz.U. z 2017r., poz.2092 ze zm.);
4) ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci( Dz.U. z
2017r. poz.1851 ze zm.);
5) ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2017r. poz.
180),

6) ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r.prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 poz. 755);
7) ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu
alkoholizmowi ( Dz.U. z 2016r. poz. 487, ze zm.);
8) ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U. z 2018r. poz. 554);
9) ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2016r. poz. 1828);
10) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U.2017r. poz. 1065,ze zm. );
11) ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z
2015r. poz.1390);
12) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U.2017r.
poz. 882 ze zm.);
13) ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z
2017r. poz. 1778,ze zm.);
14) ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz.U. 2017r. poz. 697, ze zm.);
15) ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2017r. poz. 1832,
ze zm.);
16) ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. 2017r. poz. 2198,ze zm.);
17) ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
( Dz.U. z 2016r. poz. 1860);
18) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z
2017r. poz. 1257,ze zm.);
19) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych ( Dz.U. z2017r. poz. 1938, ze zm.);
20) ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 276);
21) innych aktów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek Pomocy
Społecznej,
22) niniejszym Statucie.
Rozdział II
Cele i zadania Ośrodka
§ 6. Celem Ośrodka jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
możliwości;
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
3) doprowadzenie osób i rodzin, w miarę posiadanych możliwości, do życiowego
usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.
§ 7.1. Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek polegają w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej,
5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.
2. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej:
1) ustawowo zlecone lub powierzone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
2) własne gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
3. Szczegółowy zakres zadań zleconych i własnych realizowanych przez Ośrodek określa
ustawa o pomocy społecznej.
4. Ośrodek realizuje ponadto zadania Gminy wynikające z innych ustaw:
1) ustawy o świadczeniach rodzinnych - poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i
wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz ich
weryfikację w przypadkach przewidzianych w ustawie;
2) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -przyznawanie i wypłatę
świadczeń oraz ich weryfikację w przypadkach przewidzianych w ustawie;
3) ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - poprzez ustalanie uprawnień,
przyznawanie i wypłatę świadczeń a także ich weryfikację w przypadkach
przewidzianych w ustawie;
4) ustawy o dodatkach mieszkaniowych - poprzez ustalanie prawa i wypłacanie
dodatków mieszkaniowych;
5) ustawy prawo energetyczne - poprzez ustalenie prawa i wypłatę dodatków
energetycznych;
6) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - ustalanie uprawnień,
przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym
do alimentów, prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń
majątkowych;
7) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - w szczególności poprzez
opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar, a także zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego;
8) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - poprzez realizację zadań
własnych gminy w zakresie wspierania rodziny, zatrudnienie asystenta rodziny,
opracowanie i realizacja gminnego programu wspierania rodziny;
9) ustawy o Karcie Dużej Rodziny poprzez ustalanie uprawnień, wydawanie Kart Dużej
Rodziny;
10) ustawy o systemie oświaty w zakresie ustalania uprawnień i wypłacanie pomocy
materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych;

11) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w
zakresie ustalania uprawnień i wydawania decyzji dot. ubezpieczenia zdrowotnego
osobom nieubezpieczonym;
12) ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego w zakresie prowadzenia postępowania o przyznanie
świadczeń z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
5. Ośrodek realizuje także zadania i programy osłonowe w zakresie pomocy społecznej
o charakterze własnym i zleconym.
6.

Ośrodek realizując zadania własne gminy kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Bobrowo.

§ 8. Podczas realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej
i samorządowej, urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim
oraz innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami,
pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział III
Organizacja Ośrodka
§ 9. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i odpowiada
za realizację zadań.
§ 10. Stosunek pracy z kierownikiem Ośrodka nawiązuje Wójt Gminy Bobrowo, który jest
jego bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym.
§ 11. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy w stosunku do wszystkich
pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
§ 12. Kierownik Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych
przez Wójta Gminy Bobrowo, które określają jego uprawnienia i kompetencje. Upoważnienie
może być udzielone innej osobie na wniosek kierownika.
§ 13. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka Kierownik jest uprawniony do wydawania
zarządzeń, regulaminów, instrukcji.
§ 14. Kierownik składa Radzie Gminy corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 15. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi. Prawa i
obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach
samorządowych. Zadania oraz uprawnienia pracowników socjalnych określa ustawa z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 16. Szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin
Organizacyjny Ośrodka.
§ 17. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin Wynagradzania
Pracowników Ośrodka.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie
§ 18. 1. Ośrodek jest wyodrębnioną jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych i ustawie o
rachunkowości.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy Ośrodka.
3. Dochodami Ośrodka są:
1) dotacje gminy na realizację zadań własnych;
2) dotacje administracji rządowej na realizację zadań zleconych.
4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy i rachunki pomocnicze.
5. Obsługę finansowo-księgową zapewnia księgowy zatrudniony w Ośrodku.
6. Ośrodek prowadzi obsługę kadrową we własnym zakresie.
§ 19.1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe oraz wyposażenie zakupione przez Ośrodek.
2. Kierownik Ośrodka gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte
wykorzystanie.
3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi Kierownik oraz w zakresie mu
powierzonym główny księgowy.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 20.1. Statut Ośrodka zatwierdzany jest uchwałą Rady Gminy Bobrowo.
2. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
uchwalenia.

