Uchwała Nr XXXIV/313/2016
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 września 2016
w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 446) uchwala się co następuje:

§1
Ustanawia się statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Tracą moc uchwały : Nr 599/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30
czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górze
Kalwarii; Nr XX/215/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011 roku w
sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii; Nr LIII/571/2014
Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie zmiany w Statucie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii; Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej Góry
Kalwarii z dnia 30 marca 23016 roku mieniająca uchwałę w sprawie nadania w Statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zenon Nadstawny

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/313/2016
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28.09.2016r
STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GÓRZE KALWARII

ROZDZIAŁI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii , zwany dalej Ośrodkiem, działa na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz.446 z
późniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930
z późniejszymi zmianami),
3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r,
poz.114 z późniejszymi zmianami)
4) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2016r.,poz.169 z późniejszymi zmianami)
5) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r,
poz.966 z późniejszymi zmianami)
6) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r, poz. 2156
z późniejszymi zmianami)
7) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z
2015r, poz.1390 z późniejszymi zmianami)
8) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z
2016r, poz. 575 z późniejszymi zmianami)
9) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r, poz. 1059 z
późniejszymi zmianami)
10) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(Dz. U. z 2016r, poz.162 z późniejszymi zmianami)
11) Ustawy z dnia5 grudnia 2014r. o karcie dużej rodziny (Dz. U. z 2016r, poz.785 z
późniejszymi zmianami)
12) Ustawy z dnia 11lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016r, poz. 195 z późniejszymi zmianami)
13) niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Góra Kalwaria, zwana dalej
Gminą.
2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3.
1. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren administracyjny miasta i gminy Góra Kalwaria
2. Ośrodek ma siedzibę w Górze Kalwarii.
§ 4.
Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Miasta i Gminy
Góra Kalwaria, zwany dalej Burmistrzem.

§ 5.
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

R O Z D Z I A Ł II
CELE I ZADANIA OŚRODKA
§ 6.
Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
§ 7.
1. Zakres działania Ośrodka określają:
1) ustawy i akty wykonawcze do ustaw,
2) uchwały Rady Miejskiej w Górze Kalwarii, zwanej dalej Radą Miejską oraz
zarządzenia Burmistrza.
2. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w ust. 1.

§ 8.
Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) rozpoznanie potrzeb jednostkowych i środowiskowych w zakresie pomocy
społecznej
2) udzielanie świadczeń pomocy społecznej, w tym organizowanie i zlecanie usług
opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych

3) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
5) przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Góra Kalwaria
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
7) przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego, o którym mowa w
ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
8) przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie
prawo energetyczne
9) zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej i przechowywanie dokumentacji
niezbędnej do pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
10) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
11)realizacja zadań wynikających z ustawy o karcie dużej rodziny
12) aktywizowanie środowiska lokalnego w niesieniu pomocy społecznej,
13) koordynacja wszystkich działań związanych z pomocą społeczną na terenie miasta
i gminy Góra Kalwaria
14) realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.
§ 9.
1. Ośrodek realizując zadania wskazane w § 8 współpracuje z organizacjami pozarządowymi
oraz z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności
sumienia i wyznania, a także z osobami fizycznymi i prawnymi.
2. Współpraca wskazana w ust. 1 odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
3. Realizując współpracę wskazaną w ust. 1 Ośrodek w miarę potrzeb i możliwości pełni rolę
koordynatora rozwiązywania kwestii społecznych, przy poszanowaniu zasad wskazanych w
ust. 2.

§ 10.

Ośrodek, realizując zadania pomocy społecznej, może przyjmować dary w postaci rzeczowej i
przekazywać je osobom potrzebującym.

R O Z D Z I A Ł III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM
§ 11.
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, zwany dalej Kierownikiem, który reprezentuje
Ośrodek na zewnątrz.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz.
3. Sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej Kierownik załatwia na podstawie
upoważnienia Rady Miejskiej, Burmistrza lub wynikającego bezpośrednio z przepisów rangi
ustawowej.
§ 12.
1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.
2. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
3. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone
przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r, poz.930 z
póź. zm.) i ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r,
poz. 902, z póź. zm.) oraz innych odpowiednich aktów prawnych.
§ 13.
Kierownik ustala zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników w formie
regulaminu.
.
§ 14.
1. Ośrodek działa w oparciu o ramowy statut zatwierdzony w drodze uchwały przez Radę
Miejska.
2.Szczegółowe zadania oraz organizację wewnętrzną określa Kierownik w formie regulaminu
wewnętrznego.

§ 15.
1. Nadzór nad merytoryczną działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych pomocy
społecznej sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
2. Ośrodek wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się
ustaleniami Burmistrza

R O Z D Z I A Ł IV
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA
§ 16.
Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Góra Kalwaria.
§ 17.
1. Burmistrz zapewnia Ośrodkowi m.in. niezbędne do prowadzenia działalności: budynek,
urządzenia, sprzęt, wyposażenie pomieszczeń.
2. Wyposażenie pomieszczeń nie stanowiące środków trwałych, wyposażenie pracowników w
odzież roboczą, ochronną, środki czystości i inne Ośrodek zakupuje ze środków obrotowych
do wysokości określonej w planie finansowym kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.
§ 18.
Likwidację wyposażenia w użytkowaniu, o którym mowa w § 17 ust. 2 Ośrodek
przeprowadza na zasadach ogólnie obowiązujących, a decyzję o skreśleniu ze stanu
podejmuje Kierownik na wniosek komisji likwidacyjnej powołanej w Ośrodku.
§ 19.
Formą organizacyjno - prawną funkcjonowania Ośrodka jest jednostka budżetowa.
§20.
1. Wydatki na realizację zadań własnych pokrywane są z budżetu Gminy.
2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet
Państwa.
§ 21.
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzany przez Kierownika
Ośrodka na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Miejską, przyjmowany przez
Burmistrza w formie zarządzenia jako element układu wykonawczego do budżetu Gminy.

§ 22.
1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków
otrzymanych z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.
2. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na wydatki
budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
3. Kierownik Ośrodka może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§ 23.

Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków
finansowych oraz innych zobowiązań tego typu wymagane jest współdziałanie Kierownika i
Głównego Księgowego lub w czasie ich nieobecności osób przez nich upoważnionych.

