UCHWAŁA NR XXXII.400.2018
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art.
12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
2077 z późn. zm.), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.), Rada Gminy Klembów uchwala,
co następuje:
§ 1.
Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 1739) zmienionego uchwałą Nr XLIV.381.2014 Rady
Gminy Klembów z dnia 27 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XVII.186.2016 z dnia
31 marca 2016 r.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/Tadeusz Wojda

UZASADNIENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie to jednostka organizacyjna Gminy
Klembów funkcjonująca jako jednostka budżetowa. Podstawą działania jednostki budżetowej
jest statut, który określać powinien w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot
działalności. Dotychczas Ośrodek działał na podstawie statutu przyjętego Uchwałą
Nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
W związku z dynamiczną zmianą przepisów odnoszących się do pomocy społecznej,
przekazaniem nowych zadań do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Klembowie oraz opublikowaniem przez ustawodawcę jednolitych tekstów aktów prawnych
stanowiących podstawę działalności Ośrodka, zasadne jest dostosowanie statutu do
zaistniałych zmian normatywnych.
Jednocześnie proponuje się utworzenie w GOPS Klembów Klubu Integracji Społecznej, co
jest zgodne z art. 15 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej stanowiącym, że pomoc społeczna
polega w szczególności na rozwijaniu nowych form pomocy i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb. Ośrodek może prowadzić KIS jako wyodrębnioną część Działu
Pomocy Środowiskowej. Takie rozwiązanie proceduralnie wydaje się najlepsze, ze względu
na obowiązujące przepisy prawa, które nie wymagają wyodrębnienia KIS-u od organu
prowadzącego.
Przyjęcie nowego statutu w całości, zamiast dokonywanie zmiany dotychczas
obowiązującego wpłynie na przejrzystość tego dokumentu.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/Tadeusz Wojda

Załącznik do Uchwały nr XXXII.400.2018
Rady Gminy Klembów
z dnia 27 marca 2018 r.
STATUT
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie zwany dalej „Ośrodkiem” utworzony
został na mocy Uchwały Nr XII/35/90 Gminnej Rady Narodowej w Klembowie z dnia
23 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Klembowie.
2. Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu
o przepisy:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r.,
poz.1952 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.);
6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785
z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r.,
poz. 902 z późn. zm.);
8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077 z późn. zm.);
9) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 783 z późn. zm.);
11) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.);
12) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 2017 r.,
poz. 882 z późn. zm.);
13) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 20178 r.,
poz. 180 z późn. zm.);
14) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220
z późn. zm.);
15) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.);

16) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.);
17) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1860);
18) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832
z późn. zm.);
19) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U
z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.);
20) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz.
1828 z późn. zm.);
21) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);
22) innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących działania Ośrodka;
23) niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Klembów.
2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
3. Bezpośredni nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych
sprawuje Wójt Gminy Klembów.
§ 3.
1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Klembowie przy ulicy Gen. Franciszka Żymirskiego 38.
2. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Klembów.
3. Dopuszcza się używanie skróconej nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Klembowie w brzmieniu „GOPS Klembów”.
Rozdział 2
Cele i zadania Ośrodka
§ 4.
Celem działania Ośrodka jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
2) wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez
pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie na rozwiązywanie
problemów i rozwój;
3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
ich integracji ze środowiskiem.
§ 5.
1. Ośrodek realizuje cele poprzez wykonywanie zadań własnych i zleconych Gminie
z zakresu pomocy społecznej oraz zadań wynikających z innych przepisów prawa
przekazanych do realizacji Ośrodkowi.
2. Zadania Ośrodka polegające na prowadzeniu spraw z zakresu pomocy społecznej,
obejmują:
1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej

2) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
3) przyznawanie i wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;
4) pracę socjalną jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom,
stwarzającą możliwości do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie;
5) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej
potrzebom społecznym.
§ 6.
W realizacji zadań Ośrodek może współdziałać z instytucjami publicznymi, organizacjami
społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§ 7.
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który organizuje i nadzoruje pracę oraz odpowiada za
realizację powierzonych mu zadań, a także reprezentuje Ośrodek za zewnątrz.
2. W przypadku nieobecności Kierownika jego obowiązki wykonuje pisemnie upoważniony
przez Kierownika pracownik Ośrodka.
3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Klembów, który wykonuje wobec
niego także inne czynności wynikające z zakresu prawa pracy.
4. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy Klembów.
5. Kierownik wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka.
6. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz szczegółowy zakres czynności poszczególnych
pracowników Ośrodka, a także tryb pracy i zasady funkcjonowania Ośrodka określa
„Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie”.
7. Kierownik Ośrodka jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku
pracowników i wykonuje wobec nich obowiązki pracodawcy w rozumieniu przepisów
prawa pracy.
8. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki określają
przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz przepisy
wykonawcze do tej ustawy.
§ 8.
1. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne na podstawie posiadanych
upoważnień.
2. Decyzje administracyjne mogą być wydawane również przez inne osoby na podstawie
upoważnień właściwych organów.
3. Kierownik podejmuje inne czynności związane z zakresem działalności Ośrodka, do
których należą:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy Ośrodka, dokonywanie podziału zadań dla
poszczególnych stanowisk;
2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań przez pracowników
Ośrodka;
3) prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej efektywne wykonywanie zadań Ośrodka;

4) zarządzanie mieniem Ośrodka;
5) ustalanie planu dochodów i wydatków Ośrodka.
4. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Klembów coroczne sprawozdanie z działalności
Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 9.
W Ośrodku tworzy się Klub Integracji Społecznej, jako część Działu Pomocy Środowiskowej,
w celu społecznej i zawodowej reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Rozdział 4
Majątek i gospodarka finansowa
§ 10.
1. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy Klembów.
2. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu
o przepisy ustawy o finansach publicznych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy dochodów
i wydatków zatwierdzony przez Kierownika.
4. Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
5. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
6. Ośrodek dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi:
1) z budżetu państwa;
2) z budżetu Gminy Klembów;
3) innych źródeł.
7. Uzyskane dochody Ośrodek odprowadza na rachunek Gminy Klembów.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 11.
1. Ośrodek gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/Tadeusz Wojda

