
UCHWAŁA NR VIII/56/2019
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506; zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309)  art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)  w związku z art. 110 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)  
uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kluczewsku w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr V/8/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia  05 marca 2011r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XV/22/2004 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 3 grudnia 2004 roku  w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluczewsko.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kluczewsko

Mateusz Strychalski
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Załącznik do uchwały Nr VIII/56/2019 

                                                                                                        Rady Gminy Kluczewsko 

                                                                                                           z dnia 27 września 2019 roku 

 

                            Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku 

 

                                                               Rozdział 1  

                                                      Postanowienia ogólne 

  

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest 

wyodrębnioną gminną jednostką organizacyjną powołaną do bezpośredniego organizowania i 

wykonywania zadań z polityki społecznej na terenie Gminy Kluczewsko.  
 

§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Kluczewsko. 

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Kluczewsku ul. Spółdzielcza 12.  

 

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

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507  z  późn. 

zm.) 

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2220 z późn. zm.);   

3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.);  

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze 

zm.) 

5) ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351);  

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t..j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373;ze zm) 

7) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 300  z późn. zm.);  

8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1878 ze zm.) 

9) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.);  

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 

r. poz. 1390 ze zm.); 

11) ustawy z dnia 29 listopada 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

852);  

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

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.);  

13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i system pieczy zastępczej (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.);  

14) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze 

zm.);  

15) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze 

zm.);  

16) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 2134 ze zm.);  

17) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 473);  
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18) ustawy z dnia 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty  (w zakresie udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481  ze zm.);  

19) realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia RM z 30 maja 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;  

20) Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku;   

21) innych ustaw określających zadania realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.  

 

§ 4. 1. Nadzór nad działalnością środka w zakresie zadań własnych sprawuje Wójt Gminy 

Kluczewsko.  

2. W zakresie zadań zleconych nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Świętokrzyski.  

3. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez 

Kierownika Ośrodka.  

 

                                                               Rozdział 2 

                                                  Cele i zadania Ośrodka  

 

§ 5. 1. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone w zakresie pomocy 

społecznej w stosunku do mieszkańców Gminy Kluczewsko. 

2. Celem działalności Ośrodka jest zapewnienie ludności zamieszkałej na obszarze jego 

działania wszechstronnej pomocy socjalnej, umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie sami pokonać wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości.  

3. Ośrodek wykonuje także inne zadania przekazane do realizacji przez Wójta Gminy, mające 

na celu ochronę poziomu życia mieszkańców Gminy. 

  

§ 6. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania:  

 

1) wynikające z ustawy o pomocy społecznej:  

a) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 

rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,  

b) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,  

c) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń – rodzaj, 

forma i rozmiar przyznanego świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności 

uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również 

umacnianiu rodziny,  

d) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i 

rodzin,  

e) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i 

rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez pełnienie  odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających 

temu celowi;  

2) wynikające z realizacji innych powierzonych zadań:  

a) z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym ustalanie, przyznawanie i wypłacanie świadczeń 

rodzinnych,  

b) prowadzenie postępowań w sprawach przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w 

tym wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz podejmowanie działań wobec 

dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań i wydawanie w tych sprawach decyzji,  

c) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym podejmowanie działań wobec osób 

dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc,  

d) pracy z rodziną na postawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,  
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e) organizacja oparcia społecznego na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,  

f) zadań określonych ustawą w zakresie opieki zdrowotnej,  

g) przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego,  

h) wynikające z uchwał Rady Gminy Kluczewsko. 

  

§ 7. Ośrodek realizując zadania statutowe współpracuje na zasadzie partnerstwa z 

organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami 

wyznaczonymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.  

 

                                                      Rozdział 3 

                               Organizacja i zarządzanie Ośrodka  

 

§ 8. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.  

2. Kierownika podczas nieobecności w pracy zastępuje wyznaczony przez niego pracownik 

Ośrodka, w zakresie wynikającym z udzielonego przez Kierownika upoważnienia.  

3. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników ośrodka 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.  

4. Szczegółową organizację oraz zakresy czynności dla zatrudnionych w nim pracowników 

określa Regulamin Organizacyjny ustalony zarządzeniem Kierownika.  

 

§ 9. Do podstawowych uprawień i obowiązków Kierownika należy w szczególności:  

1) organizacja pracy Ośrodka i kierowanie bieżącymi sprawami;  

2) opracowywanie rocznych planów finansowych, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych;  

3) ustalanie wewnętrznej organizacji, w tym wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;  

4) zapewnienie należytego gospodarowania powierzonym mieniem komunalnym w ramach 

zwykłego zarządu;  

5) zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej.  

 

                                                      Rozdział 4 

                                  Gospodarka finansowa Ośrodka  

 

§ 10. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uwzględniający 

kwoty dochodów i wydatków określonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.  

 

§ 11. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy 

Kluczewsko.  

 

§ 12. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i sporządza 

na ich podstawie sprawozdawczość finansową i budżetową.  

 

§ 13. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.  

 

§ 14. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu państwa, z dotacji celowych z 

budżetu państwa i z innych źródeł dopuszczonych prawem, w tym ze środków zewnętrznych 

pozyskiwanych na realizację projektów i programów.  

 

§ 15. Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenia usług wobec 

podopiecznych oraz z innych tytułów określonych przepisami prawa, które odprowadza na 

rachunek dochodów budżetu Gminy Kluczewsko.  
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§ 16. Za całość gospodarki finansowej ośrodka odpowiedzialny jest Kierownik.  

 

§ 17. 1. Mienie Ośrodka stanowi własność Gminy Kluczewsko  i może być wykorzystywane 

wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem zadań przez Ośrodek.  

2. Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w 

szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania 

okresowych inwentaryzacji, dokonywania umorzeń i przeszacowań oraz zapobieganie 

dekapitalizacji.  

 

                                                           Rozdział 5  

                                                 Postanowienia końcowe  

 

§ 18. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa.  

 

§ 19. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.  
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