UCHWAŁA NR XVIII/107/16
RADY GMINY SIEKIERCZYN
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz.
446), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn.
zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/226/06 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Andrzej Kuźniar
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/107/16
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCYSPOŁECZNEJ
W SIEKIERCZYNIE
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie, zwany w dalszej części „Ośrodkiem” jest
jednostką organizacyjną Gminy Siekierczyn, utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych
wymienionych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn.
zm.) na mocy uchwały Nr XII/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Siekierczynie z dnia 9 kwietnia 1990 r.
§ 1. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Siekierczyn nie posiadającą osobowości prawnej,
działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Siekierczyn.
2. Ośrodek jest bezpośrednim realizatorem zadań określonych w przepisach obowiązującego prawa,
głównie w ustawie o pomocy społecznej – zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie przez administrację
rządową.
3. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Siekierczyn.
4. Siedziba Ośrodka znajduje się w Siekierczynie nr 271.
5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy, adresem siedziby, numerem NIP i
REGON.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEKIERCZYNIE
§ 2. 1. Celem działania Ośrodka jest organizacja i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej własnych i zleconych na terenie Gminy Siekierczyn w zakresie określonym ustawą o pomocy społecznej
zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem, a w
szczególności poprzez:
1) wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, motywowanie ich do
wykorzystania własnych możliwości oraz współuczestnictwa w rozwiązywaniu swoich problemów,
2) organizowanie działań profilaktycznych skierowanych do osób i rodzin zagrożonych dysfunkcją lub
wykluczeniem społecznym.
2. Do właściwości Ośrodka należą także:
1) zadania z zakresu pomocy społecznej,
2) realizacja rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów osłonowych,
3) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
4) prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
5) realizacja programów systemowych i innych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
6) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
7) zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
8) zadania z zakresu ustawy Karta Dużej Rodziny,
9) zadania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
10) inne zadania wynikające z przepisów prawa.
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Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA OŚRODKA I JEGO ZADANIA
§ 3. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Dyrektor Ośrodka.
§ 4. 1. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Ośrodka wykonuje Wójt Gminy Siekierczyn.
3. Dyrektor ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.
§ 5. Do zadań Dyrektora Ośrodka należy:
1) organizowanie pracy Ośrodka i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez poszczególnych
pracowników,
2) sporządzanie planu potrzeb i środków na realizację tego planu,
3) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy wobec pracowników Ośrodka.
§ 6. W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą samodzielne stanowiska:
1) dyrektor,
2) główny ksiegowy,
3) pracownicy socjalni,
4) pracownicy do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
5) pracownik do spraw świadczeń wychowawczych,
6) asystent rodziny,
7) opiekunka środowiskowa.
§ 7. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności ustalonych
przez Dyrektora Ośrodka.
§ 8. Organizację wewnętrzną Ośrodka, w tym szczegółową strukturę organizacyjną określa Regulamin
Organizacyjny wydany w drodze zarządzenia przez Dyrektora Ośrodka.
Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 9. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zadań określonych dla jednostek budżetowych w
ustawie o finansach publicznych i dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Ośrodka.
Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Andrzej Kuźniar
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/107/16 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dotychczasowy Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie z dnia 28
marca 2006 r. był już zmieniany w drodze uchwały Rady Gminy Siekierczyn. Zmiany przepisów
oraz przyjęcie nowych zadań przyczyniło się do dezaktualizacji Statutu. Zachodzi obecnie potrzeba
wprowadzenia kolejnych zmian, dlatego zasadne jest uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Siekierczynie w nowym brzmieniu uwzględniającym aktualnie
obowiązujący stan prawny.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Andrzej Kuźniar

Id: CD81175A-4357-46C4-93B0-13C34AF313AF. Podpisany

Strona 1

