
UCHWAŁA NR IV/11/2014
RADY GMINY W SOBOLEWIE

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sobolewie.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 
z późn. zm.) oraz w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 182, z późn. zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

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

§ 2. 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXV/275/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.

2. Traci moc uchwała Nr XXIV/133/2005 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, Nr 135, 
poz. 4170, z 2007 r. Nr 233, poz. 6770, z 2010 r. Nr 202, poz. 5967).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Marcinkowski
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Załącznik do Uchwały Nr IV/11/2014

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W SOBOLEWIE

§ 1. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową.

2. Obszar działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje teren gminy Sobolew.

3. Siedzibą Ośrodka jest Sobolew.

I. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2. Ośrodek realizuje zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej w tym zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji

rządowej;

2) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) świadczeń rodzinnych;

4) świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

5) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;

6) świadczeń rodzinnych i zasiłków opiekuńczych.

§ 3. 1. Zadania Ośrodka w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmują:

1) zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od

alkoholu;

2) udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacji w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych.

§ 4. Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej obejmują:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie świadczeń

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec

dłużników alimentacyjnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

2) Postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 5. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania poprzez:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym

rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej;
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2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy

społecznej, świadczenia rodzinne, działalność profilaktyczną;

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń, zasady

przyznawania świadczeń określają ustawy;

4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

osób i rodzin;

5) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobą

i  rodziną w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na

tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działalność organizatorską w zakresie pomocy

społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, profilaktyki

a w szczególności za:

1) diagnozowanie i ocenę potrzeb jednostek, grup lub środowisk wymagających

interwencji socjalnej;

2) udzielanie i organizowanie świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych

i  zaliczki alimentacyjnej;

3) współpracę z samorządem w sprawach rozpoznania i organizacji pomocy mającej

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych;

4) organizowanie działalności w zakresie spraw opiekuńczo- wychowawczych oraz

rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;

5) współpracę i koordynację na rzecz zaspokajania potrzeb osób wymagających

pomocy, prowadzonych przez inne organizacje.

3. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie działań związanych z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmują:

1) udzielanie porad i konsultacji osobom uzależnionym i współuzależnionym,

2) realizacja zadań zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.

§ 6. W wykonywaniu zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z:

1) pracownikami szkół, Służby Zdrowia, Policją, Prokuraturą i innymi instytucjami

prowadzącymi działalność socjalną;

2) z działającymi na jej terenie instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem

Katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami;

3) pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

II. Gospodarka finansowo-księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

2. Ośrodek przedkłada w terminie przewidzianym dla składania wniosków budżetowych

projekt planu finansowego Ośrodka na rok następny.

3. Na podstawie uchwalonego budżetu Gminy Sobolew na kolejne lata budżetowe i po

uzyskaniu informacji o ostatecznych kwotach wydatków Ośrodek dostosowuje plan
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finansowy jednostki do uchwały budżetowej.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową w/g zasad określonych

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.885

z późniejszymi zmianami).

III. Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 8. W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą następujące jednoosobowe lub wieloosobowe 
stanowiska pracy:

1. Kierownik,

2. Główny księgowy,

3. Pracownicy socjalni,

4. Opiekunki domowe,

5. Pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

6. Asystent rodziny,

7. Psycholog.

§ 9. 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:

1) Na czele Ośrodka Pomocy Społecznej stoi Kierownik, który kieruje działalnością

Ośrodka i jest za nią odpowiedzialny.

2) Kierownik Ośrodka składa przed Radą Gminy coroczne sprawozdanie z jego

działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

3) W razie niemożności pełnienia obowiązków zastępstwo należy do wskazanego przez

Kierownika pracownika Ośrodka, przy czym zakres zastępstwa określa Kierownik

pisemnie.

4) Kierownik Ośrodka ustala szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych

pracowników GOPS.
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