Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985, z 2018 r. poz. 650, 700), Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie,
2) Uchwała Nr X/62/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/36/2011 Rady
Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sławnie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Sławno
z dnia....................2018 r.
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, jest gminną jednostką organizacyjną powołaną na
podstawie Uchwały Nr III/13/92 Rady Gminy Sławno z dnia 2 kwietnia 1992 r. w sprawie powołania jednostki
budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie i w
granicach obowiązujących aktów prawnych:
1) Uchwały Nr III/13/92 Rady Gminy Sławno z dnia 2 kwietnia 1992 r. w sprawie powołania jednostki
budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
6) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
7) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
9) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
13) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
14) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
15) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
16) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
17) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
18) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
19) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
20) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
21) niniejszego statutu, regulaminu oraz innych aktów prawnych o ile wynikają z nich obowiązki dla Ośrodka.
§ 3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Sławno, nieposiadającą osobowości prawnej, będącą
bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie gminy Sławno.
§ 4. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Sławno.
§ 5. Siedziba Ośrodka mieści się w Sławnie przy ulicy Gdańskiej 18A, 76-100 Sławno.
§ 6. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Sławno.
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Rozdział 2.
Cel i zakres działania
§ 7. 1. Celem działalności Ośrodka jest w szczególności:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji,
2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach
odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
3) prowadzenie działań prewencyjnych zapobiegających powstawaniu patologii społecznych.
§ 8. 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 występujących na terenie gminy Sławno,
2) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,
4) udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej,
5) aktywizowanie środowiska lokalnego,
6) ustalanie prawa i przyznawanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego,
7) udzielanie wsparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
8) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
9) realizacja zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych,
10) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,
11) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu,
12) obsługa administracyjno - techniczna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
13) organizowanie zasad i form wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych,
14) realizacja programu pomocy dla rodzin wielodzietnych,
15) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej,
16) realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
17) przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego,
18) realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz zadaniami określonymi
przez Radę Gminy natomiast zadania zlecone są zgodne z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.
§ 9. Ośrodek w ramach statutowych zadań może realizować projekty współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz inne programy finansowane ze środków pozabudżetowych.
§ 10. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi.
Rozdział 3.
Struktura organizacyjna Ośrodka
§ 11. 1. Kierownik kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
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2. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy
Sławno. Kierownik wydaje decyzje administracyjne w granicach zadań ustawowych i na podstawie upoważnień
wydanych przez Wójta Gminy Sławno. Na wniosek kierownika upoważnienie może być udzielone innej osobie.
3. Kierownik składa roczne sprawozdanie Radzie Gminy z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby
w zakresie pomocy społecznej.
4. Wójt Gminy Sławno nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka.
5. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka jego obowiązki przejmuje Zastępca Kierownika Ośrodka.
6. Kierownik Ośrodka zatrudnia i zwalnia pracowników, przy czym przed zatrudnieniem lub wyznaczeniem
osoby na stanowisko Zastępcy Kierownika jego kandydatura musi zostać zaopiniowana przez Wójta Gminy
Sławno. Kierownik Ośrodka określa szczegółowy zakres obowiązków pracowników oraz wykonuje wobec nich
uprawnienia zwierzchnika służbowego.
§ 12. Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie i prawidłową realizację rocznego planu
finansowego Ośrodka.
§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez
Kierownika, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Sławno.
Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej
§ 14. Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z budżetu Państwa
i ze środków Gminy na zadania własne.
§ 15. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego
obejmującego przychody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową gminy.
3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy i rachunki pomocnicze.
§ 16. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte
wykorzystanie.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 17. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 18. W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się ogólnie obowiązujące
przepisy prawa.
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Uzasadnienie
Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie wynika z konieczności dostosowania
przedmiotu działalności i organizacji wewnętrznej Ośrodka do zadań wynikających z przepisów prawa.
Dokonanie zmian związane jest również z koniecznością uporządkowania prawnego zapisów Statutu. Celem
zmian w statucie jest odzwierciedlenie faktycznie wykonywanych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sławnie.
Wobec powyższego dla prawidłowego funkcjonowania GOPS w Sławnie podjęcie uchwały w sprawie
nadania Statutu uważa się za zasadne.
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