UCHWAŁA NR X/56/2016
RADY GMINY KRASNE
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem
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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), Rada Gminy Krasne uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem w brzmieniu stanowiącym
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/41/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Falkowski
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Załącznik
Do Uchwały Nr X/56/2016
Rady Gminy Krasne
z dnia 25 listopada 2016 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNEM
I.

Postanowienia ogólne
§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem zwany w dalszej treści Statutu Ośrodkiem
działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z
późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z
późn. zm.);
3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 902);
4) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.
1518 z późn. zm.);
5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z
2015r. poz.1390);
6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z
późn. zm.);
7) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.
966 z późn. zm.);
8) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.);
9) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.);
10) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z
późn. zm.);
11) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.);
12) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz. 785);
13) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z
2016 r. poz. 195);
14) Uchwały Nr X/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Krasnem z dnia 26 kwietnia 1990 roku
w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem;
15) Uchwały Nr 1/5/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie:
przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasnem zadań
wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej,
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16) Uchwały Nr IX/41/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie:
upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem do
realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku
energetycznego,
17) Zarządzenia Nr 17/2014 Wójta Gminy Krasne z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem do
prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o
ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
18) Zarządzenia Nr 1/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem do
realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej
Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz. 785),
19) Zarządzenia Nr 9/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie
wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego - Programu "Rodzina 500 plus",
20) Stosownych Uchwał Rady Gminy Krasne;
21) Niniejszego statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Krasne.
§ 2.
1) Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy powołaną na podstawie art. 9
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 46 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29
listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
2) Obsługę finansowo-księgową Ośrodka zapewnia Główny księgowy.
3) Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Krasne.
4) Siedziba Ośrodka znajduje się w Krasnem.
§ 3.
Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminy Krasne w zakresie pomocy społecznej, a
także innych zadań własnych i zleconych o ile Wójt powierzy zgodnie z obowiązującymi
przepisami ich wykonanie Ośrodkowi.

II. Organizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
§ 4.
1) Na czele Ośrodka stoi Kierownik, kieruje on działalnością Ośrodka i jest za nią
odpowiedzialny.
2) Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3) Kierownik Ośrodka z upoważnienia Wójta Gminy wydaje decyzje administracyjne w
indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, w sprawach świadczeń
rodzinnych należących do właściwości gminy oraz w sprawach dodatków mieszkaniowych
i funduszu alimentacyjnego.
4) Zakres czynności i obowiązków Kierownika, w tym jego odpowiedzialność służbową
określa Wójt Gminy.
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5) Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka
6) Kierownik Ośrodka ustala szczegółową, wewnętrzną organizacje Ośrodka w formie
Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka. Zakres czynności i obowiązków pracowników
określa Kierownik Ośrodka.
7) Praca i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach
samorządowych, przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne przepisy szczególne.
8) W Ośrodku tworzy się sekcje i samodzielne stanowiska pracy. Skład osobowy sekcji i ilość
samodzielnych stanowisk pracy określa Kierownik Ośrodka w oparciu o potrzeby
środowiska, Ośrodka oraz planu finansowego zatwierdzonego w Uchwale Rady Gminy na
dany rok.
III. Przedmiot działania
§ 5.
Zakres działania Ośrodka obejmuje w szczególności:
1) analizowanie potrzeb ludności w zakresie pomocy społecznej, opracowywanie planów ich
zaspokojenia oraz prowadzenie działalności zmierzającej do ich realizacji;
2) organizowanie różnych form pomocy społecznej (materialnej i niematerialnej, usługi
niekonwencjonalne) na terenie objętym działalnością Ośrodka;
3) współpraca z samorządem gminnym w zakresie rozpoznawania potrzeb społeczności
lokalnej i zaspokajania ich własnymi siłami i środkami;
4) tworzenie i rozbudowa infrastruktury socjalnej;
5) stosowanie dostępnych form pozyskiwania środków na pomoc społeczną;
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej, wolontariatu i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb;
7) współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy instytucjami i organizacjami społecznymi,
kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami
pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej (inicjowanie społecznej aktywności);
8) zlecanie wymienionym w pkt. 7 podmiotom, za ich zgodą w trybie pisemnego
porozumienia, realizacji określonych zadań pomocy społecznej przyznając na ten cel
środki pieniężne;
9) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodowa skierowaną na udzielanie pomocy
osobom i rodzinom w celu uzyskania zdolności do właściwego funkcjonowania w
społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a
także podejmowanie działań profilaktycznych;
10)
prowadzenie postępowania administracyjnego i podejmowanie decyzji w sprawach
indywidualnych mieszkańców gminy z zakresu pomocy społecznej;
11)
prowadzenia postępowania administracyjnego i podejmowanie decyzji w sprawach z
zakresu świadczeń rodzinnych;
12)
prowadzenie postępowania administracyjnego i podejmowanie decyzji w sprawach
dotyczących dodatków mieszkaniowych;
13)
realizację zadań wynikających z Rządowych Programów Pomocy Społecznej;
14)
realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku
o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.);
15)
realizację zadań z zakresu administracji publicznej wspierania rodzin, o których mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.);
16)
załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej tj. prowadzenie
postępowań dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców
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wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);
17)
prowadzenie postępowań i wydawanie w imieniu Wójta Gminy Krasne decyzji
administracyjnych w indywidualnych w sprawach z zakresu ustalenia i wypłaty zasiłków
dla opiekunów;
18)
realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz. 785);
19)
realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, określonych ustawą z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195),
tj. Programu „Rodzina 500 plus”
§ 6.
W wykonaniu zadań Ośrodek współdziała przede wszystkim z:
1) organami administracji rządowej i zespołami administracji samorządowej, komisjami i
zespołami działającymi w ramach samorządu gminnego;
2) samorządem mieszkańców wsi oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie
gminy;
3) placówkami służby zdrowia;
4) fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w celu
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;
5) placówkami oświatowo-wychowawczymi;
6) Powiatowym Urzędem Pracy oraz zakładami pracy;
7) organami wymiaru sprawiedliwości, policją;
8) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
IV. Gospodarka finansowa Ośrodka
§ 7.
1) Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach ustalonych dla jednostek
budżetowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).
2) Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków Ośrodka.
3) Działalność Ośrodka finansowana jest w zakresie zadań własnych ze środków budżetu
Gminy Krasne oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez
administrację rządową na ich realizację.
V. Kontrola i nadzór
§ 8.
1) Wojewoda sprawuje kontrolę i nadzoruje realizację zadań zleconych.
2) Wójt Gminy sprawuje bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka oraz realizację zadań
własnych Gminy.
3) Komisja Rewizyjna Rady Gminy Krasne kontroluje prawidłowość funkcjonowania i
wykonywania zadań własnych Gminy realizowanych przez Ośrodek, a w szczególności ich
zgodność z ustaleniami przez Radę Gminy Krasne.
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4) Kierownik Ośrodka na żądanie organu kontroli lub nadzoru ma obowiązek przedstawić
stosowne informacje i dane oraz udzielić wyczerpujących wyjaśnień.
5) Kierownik Ośrodka przedkłada corocznie plan dochodów i wydatków Ośrodka w formie
i terminach ustalonych uchwałą o procedurze budżetowej oraz corocznie składa
sprawozdanie z działalności Ośrodka, podając w nim szczegółowo wyniki o zaspokojeniu
potrzeb mieszkańców.
VI. Postanowienia końcowe
§ 9.
Zmiany Statutu Ośrodka mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Gminy Krasne na
wniosek Kierownika Ośrodka.
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