
Załącznik do Uchwały Nr XXVII.130.2016 

Rady Gminy Rząśnik z dnia 30.09.2016r. w 

sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 

Rząśnik Nr XL/179/2010 

z dnia 25 lutego 2010 roku 

 

STATUT  

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZĄŚNIKU 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

§ 1  

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku, zwany dalej „Ośrodkiem” jest budżetową 

jednostką organizacyjną Gminy Rząśnik. 

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Rząśnik. 

3. Nadzór nad działalnością merytoryczną Ośrodka sprawuje Wojewoda Mazowiecki.  

§ 2  

1. Ośrodek realizuje działania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:  

1) Uchwały Rady Gminy Rząśnik Nr XL/179/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie 

utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej i nadania jej statutu, 
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446),  

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902),  

4)   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2016 r. , poz. 1047 t.j.), 

5)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. 

poz. 23 ), 

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)  

7) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930),  

8) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1255) 

9) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 114 j.t.),  

10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 

r. poz. 169 ze zm.),  

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 

1390),  

12) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487) 

13) ustawy z dnia 19 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 

2016 r. poz. 575),   

14) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. , poz. 581 ze zm.), 

15) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. O Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2016r., poz. 785) 

16) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 963 ze zm.),  

17) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 546 ze 

zm.),  

18) ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016 

r. poz. 162 ),  

19) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016r., poz. 

195)  

20) innych ustaw i innych aktów prawnych, 

21) niniejszego Statutu. 

 



§ 3  

Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Rząśnik. 

Rozdział II  

Cele i zadania Ośrodka  

§ 4  

Celem działania Ośrodka jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych 

poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów 

oraz rozwój. Cele osiągane są poprzez realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz innych ustaw 

przekazanych do realizacji Ośrodkowi, Uchwał Rady Gminy w Rząśniku, zarządzeń lub upoważnień 

Wójta Gminy Rząśnik oraz umów i porozumień.  

§ 5  

Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:  

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym 

problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych 

występujących na terenie Gminy Rząśnik,  

2) przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej,  

3) aktywizacja środowiska lokalnego w niesieniu pomocy osobom starszym, samotnym i 

niepełnosprawnym, realizacja usług opiekuńczych w środowisku,  

4) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną,  

5) prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnymi,  

6) prowadzenie postępowań z zakresu funduszu alimentacyjnego,  

7) prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych,  

8) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych,  

9) prowadzenie postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów,  

10) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-

wychowawczych,  

11) obsługa zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy,  

12) prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami wychowawczymi, 

13) realizacja innych zadań  związanych z działalnością Ośrodka. 

§ 6  

Ośrodek przy wykonywaniu zadań współdziała z:  

1) organami wymiaru sprawiedliwości,  

2) innymi ośrodkami pomocy społecznej,  

3) domami pomocy społecznej,  

4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  

5) Powiatowym Urzędem Pracy,  

6) placówkami służby zdrowia,  

7) placówkami oświatowymi,  

8) organizacjami pozarządowymi,  

9) innymi jednostkami w zakresie wykonywanych zadań. 

 

Rozdział III  

Gospodarka finansowa Ośrodka  

§ 7  

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych 

zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.  

2. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.  

3. Ośrodek jest finansowany z dotacji z budżetu wojewódzkiego i środków finansowych z budżetu 

Gminy Rząśnik określonych w uchwale budżetowej. 

4. Obsługę finansowo – księgową Ośrodka prowadzi Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy 

Rząśnik. 

 

 



Rozdział IV  

Organizacja wewnętrzna Ośrodka  

§ 8  

1. Dla zabezpieczenia zadań, o których mowa w § 4 i § 5 Kierownik Ośrodka zatrudnia 

pracowników.  

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań i obowiązków Kierownika i pracowników 

określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka.  

3. Sprawy kadrowe Ośrodka prowadzi Inspektor ds. kadrowych Urzędu Gminy Rząśnik 

§ 9  

1. Osobą zarządzającą Ośrodkiem jest Kierownik.  

2. Kierownik kieruje Ośrodkiem oraz reprezentuje go na zewnątrz.  

3. Obowiązki pracodawcy wobec Kierownika wykonuje Wójt Gminy Rząśnik. 

§ 10  

1. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:  

1) zapewnienie prawidłowego działania Ośrodka, w tym organizowanie i nadzorowanie pracy 

podległych pracowników,  

2) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do podległych pracowników,  

3) wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowań w indywidualnych sprawach z 

zakresu zadań własnych i zleconych, wynikających z ustaw, o których mowa w § 2 niniejszego 

Statutu, na podstawie udzielonych upoważnień,  

4) składanie Radzie Gminy w  Rząśniku corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka.  

§ 11  

W Ośrodku działa komórka organizacyjna do realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych. Realizacja wymienionych świadczeń nie może 

powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać 

norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej.  

 

Rozdział V  

Postanowienia końcowe  

§ 12  

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka regulują odrębne przepisy w 

szczególności ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

2. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

 


