UCHWAŁA NR VIII.47.2019
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192,
poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2529 oraz z 2019 r. poz. 271, poz. 730 i poz. 752) Rada Gminy
Jeleniewo uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie (Dziennik
Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2011 r. poz. 4065).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik
do uchwały nr VIII.47.2019
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 6 września 2019 r.
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEWIE
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
.
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na
podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.);
3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1530 ze zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1282 ze zm.);
6) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.);
7) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 300 ze zm.);
8) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018
r. poz. 2096 ze zm.);
9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180
ze zm.);
10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z
2019 r. poz. 670 ze zm.);
11) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220
ze zm.);
12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.);
13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1390 ze zm.);
14) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2019 r. poz. 1438 ze zm.);

15) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.);
16) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 111 ze zm.);
17) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze
zm.);
18) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z
2017 r. poz. 2092 ze zm.);
19) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018
r. poz. 2134 ze zm.);
20) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.
z 2019 r. poz. 473);
21) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 prawo energetyczne (Dz. U. 2019 r. poz. 755 ze zm);
22) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061);
23) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności;
24) niniejszego statutu.
§ 2.1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Jeleniewo, która działa w formie jednostki
budżetowej.
2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje wójt oraz wojewoda stosownie do swoich
kompetencji.
§ 3.1. Siedziba Ośrodka mieści się w Jeleniewie przy ul. Słonecznej 3.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Jeleniewo.
Rozdział II
CEL I ZADANIA OŚRODKA
§ 4. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
§ 5. Ośrodek realizuje nałożone na Gminę Jeleniewo zadania z obszaru pomocy społecznej,
jako zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
§ 6. Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności:
1) przyznawanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej;

2) praca socjalna;
3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
4) realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;
4) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb;
5) współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczenia
patologii i skutków ubóstwa.
§ 7. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) prowadzenie postępowania, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i wypłata stypendiów i
zasiłków szkolnych;
4) realizacja zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny;
5) potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
6) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
7) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
8) realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
9) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
10) realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
11) ustalanie prawa i wypłacanie dodatku energetycznego na podstawie ustawy Prawo
energetyczne;
12) realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
13) realizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start”.
Rozdział III
ORGANIZACJA I NADZÓR
§ 8. Kierownik kieruje działalnością Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i jest
odpowiedzialny za jego działalność.
§ 9. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Jeleniewo.
§ 10.1. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik.

2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników GOPS ustala Kierownik.
§ 11.1. Wójt Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnień do wydawania decyzji
administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości
Gminy.
2. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1 mogą być udzielane innej osobie na wniosek
Kierownika Ośrodka.
§ 12. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 13. Szczegółowe zasady działania i strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin
organizacyjny sporządzony przez kierownika Ośrodka.
§ 14. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka oraz ich kwalifikacje określają odrębne
przepisy.
§ 15. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach
samorządowych.
Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 16. 1.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i dokumentację księgową na zasadach
ustalonych dla jednostek budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą
o rachunkowości.
2. Ośrodek jest finansowany z dotacji budżetu państwa i środków finansowych z budżetu
gminy określanych w uchwale budżetowej Gminy Jeleniewo.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uwzględniający kwoty
dochodów i wydatków określonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.
4. Do amortyzacji majątku trwałego Ośrodka stosuje się ogólne zasady określone w
obowiązujących przepisach.
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17. 1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące.
2. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie właściwym do jego uchwalenia.

