
UCHWAŁA NR XIX/111/2017
RADY GMINY PACYNA

z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948.), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948, 2174, z 2017 r. poz. 38) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc:

1) Uchwała NR VI/44/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie;

2) Uchwała NR IX/62/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pacynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Id: 982CF1AF-1C04-453A-9C10-2C60CFE9B2F2. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XIX/111/2017

Rady Gminy Pacyna

z dnia 8 czerwca 2017 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PACYNIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie, zwany dalej „Ośrodkiem” działa i realizuje działania 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o:

1) ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.);

2) ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. 
zm.);

3) ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);

4) ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 697);

5) ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);

6) ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.);

7) ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.);

8) ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 489);

9) ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   (Dz. U. z 2016 r. Poz 
195 z późn. zm.);

10) ustawę z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” (Dz. U. z 2016 r. Poz 
1860);

11) ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz 
162 z późn. zm);

12) ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2016, poz. 785 z późn. zm.);

13) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2017, poz. 220);

14) ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2017, poz. 180);

15) ustawę z 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r.  Nr 231 poz. 1375);

16) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 581 z późn. zm.);

17) ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 2135 z późn. 
zm.);

18) ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2016 r. 
poz. 963 z późn. zm.);

19) ustawę – prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. 
zm.);

20) ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016 r. 
poz. 23 z późn. zm.);
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21) ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.);

22) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

23) uchwałę Nr IX/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Pacynie z dnia 20 lutego 1990 roku   w sprawie 
utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

24) postanowienia niniejszego Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Pacyna;

25) inne ustawy oraz pozostałe akty prawa o zasięgu krajowym i lokalnym dotyczące samorządu, w tym 
działalności ośrodka pomocy społecznej.

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1. Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie.

2. Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie.

3. Wójcie  - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pacyna.

4. Gminie - rozumie się przez to Gminę Pacyna.

5. Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Pacyna.

§ 3. 1. Jednostka budżetowa nosi nazwę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie.

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Pacynie, przy ulicy Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, a teren działania 
stanowi obszar Gminy.

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Pacyna.

4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Mazowiecki za pośrednictwem 
Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 4. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej w celu 
umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  i możliwości.

2. Celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców, 
przeciwdziałanie powstawaniu i rozwijaniu się procesów marginalizacji społecznej oraz w miarę możliwości 
doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 5. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, 
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 
Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 6. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych 
w ustawie o finansach publicznych i dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym.

2. Obsługę finansową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Pacynie na podstawie zawartego porozumienia.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki określone 
i przyjęte w budżecie Gminy. Plan finansowy określany jest na każdy rok budżetowy.

4. Działalność Ośrodka finansowana jest:

1) ze środków własnych Gminy;

2) z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa;

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

5. Świadczenia pieniężne Ośrodek wypłaca za pośrednictwem rachunków bankowych klientów pomocy 
społecznej lub w kasie Urzędu Gminy w Pacynie.

6. Ośrodek jako jednostka organizacyjna gminy nie może prowadzić działalności gospodarczej.
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7. Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych oraz z innych 
tytułów określonych przepisami prawa, które każdorazowo odprowadza na rachunek dochodów Gminy.

8. Kierownik Ośrodka gospodaruje przekazanym i powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę 
i prawidłowe wykorzystanie.

Rozdział 4.
Zarządzanie i organizacja

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik.

2. Kierownika zatrudnia na podstawie umowy o pracę i zwalnia Wójt, który jest jednocześnie jego 
służbowym zwierzchnikiem.

3. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Radę lub 
Wójta.

4. Kierownik posiada uprawnienia do wydawania zarządzeń wewnętrznych regulujących wszystkie istotne 
sprawy związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji zadań Ośrodka.

5. Kierownik składa Radzie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby 
w zakresie pomocy społecznej.

§ 8. 1. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.

2. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka zawiera i rozwiązuje Kierownik.

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

§ 9. 1. W ramach Ośrodka tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) kierownik;

2) pracownicy socjalni;

3) samodzielne stanowisko do spraw świadczeń;

4) samodzielne stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych;

5) asystent rodziny;

6) opiekunka środowiskowa.

2. Kierownik ośrodka może w miarę potrzeb tworzyć inne stanowiska niewymienione w ustępie 1.

§ 10. Zadania i organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny, który ustala kierownik Ośrodka.

§ 11. Szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków pracowników, a także zasady wynagradzania, 
określa ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o pomocy społecznej, przepisy prawa pracy oraz 
regulamin wynagradzania ustalony przez kierownika Ośrodka.

§ 12. Ośrodek używa pieczęci podłużnej, o treści:

GMINNY OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7

Tel/fax 242858060; 2858054

NIP 9710645857
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 13. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk
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