
 

 

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 

RADY GMINY PŁOSKINIA 

z dnia 22 kwietnia 2016 r. 

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) Rady Gminy Płoskinia uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini w brzmieniu, jak w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/232/2010 Rady Gminy Płoskini z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie  

uchwalenia  statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia. 

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

Województwa Warmińsko – Mazurskiego.   

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Sobolewska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 maja 2016 r.

Poz. 2202



Załącznik do Uchwały Nr XIV/119/2016 

Rady Gminy Płoskinia 

z dnia 22 kwietnia 2016 r. 

STATUT 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini ,zwany dalej „Ośrodkiem” został powołany uchwałą 

Gminnej Rady Narodowej w Płoskini Nr XI/64/90 z dnia 20 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini. 

§ 2. 1. Ośrodek  jest jednostką organizacyjną Gminy Płoskinia nie posiadającą  osobowości prawnej 

i działającą w formie jednostki budżetowej , finansowaną ze środków  własnych gminy i środków administracji 

rządowej na zadania zlecone. 

2. Ośrodek swoją działalnością obejmuje teren Gminy Płoskinia. 

3. Siedziba Ośrodka mieści się w Płoskini. 

§ 3. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.1515 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) 

4) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.), 

5) niniejszego statutu, 

6) innych właściwych aktów prawnych. 

§ 4. . Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują : 

1) w zakresie zadań zleconych – Wojewoda Warmińsko – Mazurski, 

2) w zakresie zadań własnych – Wójt Gminy Płoskinia. 

Rozdział 2. 

Cel działania i zadania Ośrodka 

§ 5. Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań mających na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wspieranie osób 

i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwianie im życia 

w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także podejmowanie działań zmierzających do 

życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

§ 6. 1. Do zadań  Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należy: 

1) realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, zadań własnych gminy i zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej oraz programów osłonowych wynikających z ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej     (t. j. Dz. U z 2015r. poz.163 z późn. zm.), 

2) aktywizacja, integracja społeczna osób, rodzin , społeczności lokalnych i grup, w szczególności 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację projektów i programów. 

2. Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 
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§ 7. Ośrodek realizuje inne zadania zlecone przez upoważnione organy , do których w szczególności 

należą: 

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 

o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz 114 z późn. zm.), 

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567), 

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowanie działań wobec 

dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów (t. j. Dz. U. Z 2015r. poz. 859 z późn. zm.), 

4) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. 

o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U . z 2013r. poz. 966 z późn. zm.), 

5) przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- 

Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012r. poz.1059 z późn. zm.), 

6) załatwianie spraw i wydawanie decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

na podstawie opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.), 

7) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. 

poz.1863 z późn. zm.), 

8) podejmowanie działań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390), w tym zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Płoskini, 

9) realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.), 

10) przyznawanie i wypłacanie świadczeń na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r, poz. 195), 

§ 8. 1. Ośrodek, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami 

przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego. 

2. Ośrodek, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta 

Gminy Płoskinia. 

§ 9. W zakresie organizacji pomocy społecznej Ośrodek współpracuje, na zasadzie partnerstwa, 

z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Rozdział 3. 

Organizacja wewnętrzna i zarządzanie Ośrodkiem 

§ 10. 1. Ośrodkiem kieruje i zarządza Kierownik, a podczas jego nieobecności osoba przez niego wskazana. 

2. Stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Płoskinia. 

3. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Ośrodka. 

4. Kierownik, na podstawie upoważnień udzielonych mu przez Wójta Gminy  Płoskinia, wydaje decyzje 

administracyjne w zakresie realizowanych zadań  przez Ośrodek. 

5. Na wniosek Kierownika Ośrodka, Wójt Gminy może upoważnić pracowników Ośrodka do prowadzenia 

postępowań i wydawania decyzji, o których mowa w § 7, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa. 

6. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo wykonując z upoważnienia Wójta Gminy Płoskinia czynności 

zwykłego zarządu. 

7. Do działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu wymagane jest odrębne pełnomocnictwo. 

8. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka. 
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9. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Płoskinia roczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

§ 11. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Kierownik Ośrodka 

w Regulaminie Organizacyjnym. 

§ 12. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 28 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych, a w sprawach nieunormowanych ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa Ośrodka 

§ 13. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Płoskinia , prowadzi gospodarkę finansową według zasad 

określonych w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości. 

§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy Ośrodka zatwierdzony przez Radę 

Gminy Płoskinia. 

§  15. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

§ 16. Ośrodek może pozyskiwać dodatkowe środki na działalność w sprawach z zakresu pomocy 

i integracji społecznej z funduszy zewnętrznych , w tym funduszy Unii Europejskiej i ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 17. Zmiany lub uzupełnienia Statutu dokonuje Rada Gminy Płoskinia w trybie właściwym dla jego 

nadania. 
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