
U C H W A L A Nr 115/XVIII2016 

Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 28 czerwca 2016 roku 


w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 

w Nowym Miescie 


Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
°samorzCl-dzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. , poz. 446) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku ° finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 , z p6Zn. 
zm.) i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku ° pomocy spolecznej (Dz.U. z 
2015 r. , poz. 163, z p6Zn. zm.) Rada Gminy uchwala STATUT Gminnego Osrodka 
Pomocy Spolecznej w Nowym Miescie: 

Rozdzial I 
Postanowienia ogolne 

§ 1.1. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Nowym Miescie zwany dalej 
Osrodkiem jest budzetowCl- jednostkCl- organizacyjnCl- Gminy Nowe Miasto, utworzonCl
w celu realizacji zadail wlasnych i zleconych gminie z zakresu pomocy spolecznej. 
2. Osrodek dziala na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ° samorzCl-dzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., 
poz.446), 

°2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku pomocy spolecznej (Dz.U. z 2015 r., 

3) 
poz. 163, z p6Zn. zm.), 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ° finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., 

4) 
poz. 885 , z p6in. zm.), 
Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku ° rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r. , 
poz. 330, z p6Zn. zm.), 

5) uchwaly Nr IXl44/90 Gminnej Rady Narodowej w Nowym Miescie z dnia 
25 kwietnia1990 roku w sprawie utworzenia Osrodka Pomocy Spolecznej 
w Nowym Miescie, 

6) innych wlasciwych akt6w prawnych, 
7) niniejszego Statutu. 

§ 2.1. Zakres wlasciwosci Osrodka odpowiada terenowi Gminy Nowe Miasto w jej 
granicach administracyjnych. 
2. SiedzibCl- Osrodkajest UrzCl-d Gminy w Nowym Miescie ul. Apteczna 8. 

§ 3. BiezCl-cy nadz6r nad dzialalnosciCl- Osrodka sprawuje W6jt Gminy. 

Rozdzial II 
Zakres dzialalnosci 

§ 4.1. Osrodek realizuje zadania wlasne gminy oraz zadania zlecone gminie 
w zakresie pomocy spolecznej, wynikajCl-ce z ustaw. 
2. Osrodek realizuje zadania w zakresie swiadczen rodzinnych jako zadanie zlecone 
z zakresu administracji rZCl-dowej. 
3. Osrodek realizuje zadania w zakresie swiadczen z funduszu alimentacyjnego jako 
zadanie zlecone z zakresu administracji rZCl-dowej. 
4.0srodek realizuje zadania w zakresie swiadczenia wychowawczego jako zadanie 
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zlecone z zakresu administracji rzqdowej. 
5. Osrodek realizuje zadania wlasne gminy wedlug wymagan ustawowych 
w zakresie i zgodzie z warunkami okreslonymi przez Rady Gminy. 
6. Zadania zlecone realizowane Sq zgodnie z warunkami przekazanymi przez 
administracjy rzqdowq. 

§ 5. Zakres dzialania Osrodka obejmuje miydzy innymi: 
analizy i oceny zjawisk rodzqcych zapotrzebowanie na swiadczenia 
pomocy spolecznej; 

2) analizy potrzeb ludnosci w zakresie pomocy spolecznej, opracowywanie 
plan6w ich zaspokajania oraz prowadzenie dzialalnosci w celu ich 
realizacji; 

3) przygotowanie oceny zasob6w pomocy spolecznej w oparciu 0 analizy 
lokalnej sytuacji spolecznej i demograficznej; 

4) tworzenie i realizacja gminnego systemu profilaktyki i opieki nad 
dzieckiem i rodzinq; 

5) tworzenie gminnego systemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie, 
w tym obslugy organizacyjno-technicznq Gminnego Zespolu 
Interdyscyplinamego; 

6) realizacjy gminnej strategii rozwiqzywania problem6w spolecznych; 
7) organizowanie r6znych fonn pomocy spolecznej (pieniyznej, w naturze 

i uslugach), 
8) wsp61pracy z samorzqdem mieszkanc6w w zakresie rozpoznawania potrzeb 

i organizowanie ich zaspokajania lokalnymi silami i srodkami; 
9) prowadzenie dzialalnosci socjalnej i profilaktycznej, majqcej na celu 

zapobieganie stanom, powodujqcym koniecznos6 udzielania pomocy 
spolecznej; 

10) przyznawanie i wyplacanie swiadczen z zakresu pomocy spolecznej; 
11) przyznawanie i wyplacanie swiadczen rodzinnych; 
12) przyznawanie i wyplacanie zasilk6w dla opiekuna; 
13) przyznawanie i wyplacanie swiadczen z funduszu alimentacyjnego; 
14) przyznawanie i wyplacanie swiadczenia wychowawczego; 
15) podejmowanie dzialan i prowadzenie postypowania wobec dluznik6w 

alimentacyjnych; 
16) przyznawanie Karty Duzej Rodziny; 
17) potwierdzanie prawa os6b nieubezpieczonych do swiadczen opieki 

zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych; 
18) wsp61dzialanie z istmeJqcymi na terenie gminy instytucjami 

i organizacjami spolecznymi, kosciolem katolickim, innymi zwiqzkami 
wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz 
osobami fizycznymi w celu realizacji zadan pomocy spolecznej; 

19) wspieranie rodziny przezywajqcej trudnosci w wypelnianiu funkcji 
opiekunczo-wychowawczych w celu przywr6cenia rodzinie zdolnosci do 
wypelniania tych funkcji; 

20) pracy socjalnq, kt6rej celem jest pomoc osobom i rodzinom we 
wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolnosci do funkcjonowania 
w spoleczenstwie jak r6wniez tworzenie warunk6w sprzyjajqcych temu 
celowi; 

21) stosowanie dostypnych fonn pozyskiwania srodk6w na realizacjy zadan 
pomocy spolecznej; 

22) udzial w realizowaniu program6w wsp61finansowanych ze srodk6w Unii 
Europej skiej; 

23) inne fonny pomocy wynikajqce z ustawy 0 pomocy spolecznej, z innych 
ustaw i akt6w wykonawczych oraz upowaznien i uzasadnionych potrzeb 
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zwiqzanych z realizacjq zadan gminy; 

24) realizacja program6w rzqdowych w zakresie pomocy spolecznej. 


Rozdzial III 

Organizacja i zarz~dzanie 


§ 6.1. Osrodkiem zarzqdza i kieruje kierownik, kt6ry odpowiada za caloksztah 
dzialalnosci jednostki oraz wydaje zarzqdzenia w zakresie biezqcego kierowania 
i organizacji pracy jednostki. Kierownik dziala jednoosobowo na podstawie 
upowai:nien udzielonych mu przez W6jta Gminy. 
2. Do czynnosci przekraczajqcych zakres okreslony upowai:nieniami wymagana jest 
odrybna zgoda W6jta Gminy. 
3. 	 Kierownika Osrodka zatrudnia i zwalnia W6jt Gminy. 
4. 	 Zwierzchnikiem sluzbowym kierownika jest W 6jt Gminy. 
5. W razie nieobecnosci kierownika zadania zwiqzane z biezqcym zarzqdzaniem 
Osrodkiem wykonuje inny pracownik Osrodka, upowai:niony przez kierownika. 

§ 7.1. Kierownik Osrodka odpowiada przed Radq Gminy za wlasciwq realizacjy 
przypisanych zadan oraz za prawidlowe wykorzystanie powierzonych srodk6w 
finansowo- rzeczowych. 
2. 	Kierownik Osrodka sklada Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z dzialal

nosci Osrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spolecznej . 

§ 8. Do obowiqzk6w i uprawnien kierownika Osrodka nalezy w szczeg61nosci: 

1) zapewnienie wlasciwej organizacji pracy, 

2) dokonywanie podzialu zadan dla poszczeg6lnych stanowisk pracy, 

3) wykonywanie czynnosci pracodawcy wynikajqcych ze stosunku pracy w stosunku 

do os6b zatrudnionych w Osrodku, 

4) podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczqcych merytorycznej 

dzialalnosci Osrodka, 

5) nadz6r organizacyjny i sluzbowy nad zatrudnionymi w Osrodku pracownikami. 


§ 9. Osrodek realizuje swoje zadania poprzez pracownik6w socjalnych i inne osoby 

zatrudnione na wyodrybnionych stanowiskach pracy, bqdz zaangai:owane do pracy na 

podstawie odrybnych um6w. 


§ 10. Kierownik Osrodka ustala Regulamin organizacyjny Gminnego Osrodka 

Pomocy Spolecznej , szczeg6lowo regulujqcy struktury organizacyjnq i zakres zadail na 

poszczeg61nych stanowiskach pracy. 


§ 11.Kierownik Osrodka ustala zasady wynagradzania i nagradzania pracownik6w w 

fonnie Regulaminu wynagradzania. 


Rozdzial IV 
Gospodarka finansowa i mienie 

§ 12.1. Osrodek prowadzi gospodarky finansowq na zasadach obowiqzujqcych w samo
rzqdowych jednostkach budzetowych. 

2. 	 Ksiygowosc prowadzona jest przez gl6wnego ksiygowego zatrudnionego 
w Osrodku. 

3. 	Podstawq gospodarki finansowej Osrodka jest roczny plan finansowy uchwalony 
przez Rady Gminy Nowe Miasto. 
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4. 	 Osrodek posiada rachunki bankowe utworzone na zasadach okreSlonych dla 
jednostek budzetowych. 

5. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym 
mieniem Osrodek kieruje siy zasadami rzetelnosci, efektywnosci i celowosci ich 
wykorzystania. 

§ 13. Dzia!alnosc Osrodka jest finansowana w zakresie zadan wlasnych ze srodk6w 
budzetu Gminy oraz w zakresie zadan zleconych - ze srodk6w przekazanych przez 
administracjy rzqdowq na ich realizacjy. 

§ 14.1. Osrodek moze korzystac ze srodk6w pozabudzetowych. Moze przyjmowac 
i dysponowac darowiznami rzeczowymi i pieniyznymi oraz innymi swiadczeniami od 
os6b fizycznych i prawnych. 
2. Zasady dysponowania srodkami, 0 kt6rych mowa w ust. 1 okreslajq odrybne 
przeplsy 1 umowy. 

§ 15. Rada Gminy uchwala na podstawie odrybnej uchwaly zasady odp!atnosci za 
swiadczenia z zakresu pomocy spolecznej realizowane przez Osrodek. 

Rozdzial V 

Postanowienia koncowe 


§ 16. Statut Gminnemu Osrodkowi Pomocy Spolecznej nadaje Rada Gminy. 

§ 17. Zmiana postanowien Statutu wymaga zachowania trybu okreslonego dla jego 
uchwalenia. 

§ 18. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 19. Tracq moc: 
1) 	Uchwala Nr 40lIXl2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 15 lipca 2011 roku 

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Nowym 
Miescie; 

2) Uchwala Nr 179IXXXV2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 sierpnia 2013 
roku zmieniajqca uchwaly w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Osrodka 
Pomocy Spolecznej w Nowym Miescie; 

3) Uchwala Nr 229IXLV2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 sierpnia 2014 roku 
zmieniajqca uchwaly w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Nowym MieScie; 

4) 	Uchwala Nr 42NI/20 15 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 maja 2015 roku 
zmieniajqca uchwaly w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Nowym Miescie. 

§ 20. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazo
wieckiego i wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia. 
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U zasadnienie 

do uchwaly Nr 115IXVIII20 16 


Rady Grniny Nowe Miasto 

z dnia 28 czerwca 2016 roku 


Grninny Osrodek Pornocy Spolecznej zostal utworzony na podstawie uchwaly 
Nr IXJ44/90 Grninnej Rady Narodowej w Nowyrn MieScie z dnia 25 kwietnia 1990 
roku. 

Statut Osrodka przyjrnowany jest w drodze uchwaly Rady Grniny Nowe 
Miasto. 

W zwiqzku z kolejnyrni zrnianami przepis6w prawa i realizacjq nowych zadan 
przez osrodek pornocy spolecznej, uzasadnione jest wprowadzenie statutu Osrodka 
z uwzglydnieniern tych zrnian. 
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