UCHWAŁA NR 10.76.2016
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 z późn. zm.) Rada Gminy w Dubiczach Cerkiewnych uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 6.27.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 marca 2011r. w sprawie
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jerzy Karpiuk
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Załącznik do uchwały Nr 10.76.2016
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 marca 2016r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DUBICZACH CERKIEWNYCH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych zwany dalej „GOPS” lub
„Ośrodkiem” jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Dubicze Cerkiewne prowadzoną w
formie jednostki budżetowej, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, której organem
stanowiącym jest Rada Gminy Dubicze Cerkiewne.
§2. Ośrodek został utworzony Uchwałą Nr X-52/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 kwietnia
1990r.
§3. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne.
§4. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Dubicze Cerkiewne. Siedziba mieści się w Dubiczach
Cerkiewnych przy ul. Głównej 65.
§5. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
sprawuje Wojewoda Podlaski.
§6.Ośrodek używa pieczęci prostokątnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17-204 Dubicze
Cerkiewne ul. Główna 65 NIP 543-18-67-195 Reg.050856423.
§7. Ośrodek realizuje zadania na podstawie :
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.
zm.);
2)

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn.
zm.);
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3)

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

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202
z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 23 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r.
poz.121 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.);
8) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);
9) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2014 r. poz. 1619, z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2005 r. poz. 114, z
późn. zm.);
11) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016
r. poz. 169, z późn. zm.);
12) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1390, z późn. zm.);
13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2015 r. poz. 332 z późn. zm.);
14) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016
r. poz. 162 z późn. zm.);
15) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z
późn. zm.);
16) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. o prawie energetycznym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.
zm.);
17) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);
18) uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 poz. 821);
19) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 12026 z późn. zm.);
20) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.), dotyczące prowadzenia działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym udzielaniu pomocy psychospołecznej dla
dzieci i rodzin z problemem alkoholowym;
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21) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. poz. 1375
z późn. zm.) poprzez organizację oparcia społecznego oraz zapewnienie specjalistycznych usług
opiekuńczych;
22) Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych;
23) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 z późn.
zm.);
24) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
25) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności;
26) niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ II.
CELE I ZADANIA OŚRODKA
§ 8. 1.Celem działania Ośrodka jest pomoc

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,

zapobieganie powstawaniu oraz umożliwieniu osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i
uprawnienia, a także podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i
rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
2. Cele, o których mowa w ust.1 Ośrodek realizuje w szczególności poprzez zadania:
a) rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w Gminie Dubicze Cerkiewne,
b) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich
zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
b) organizowanie różnorodnych form pomocy, w ty, rozwijanie nowych form pomocy społecznej,
a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym,
c) podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację grup
społecznych (młodzież, seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni),
d) realizacja zadań dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie przewidzianym
do realizacji przez gminy ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
e) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zgodnie z zapisami
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
f) nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy dotyczący pracy gminnego zespołu
interdyscyplinarnego,
g) realizacja „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dubicze Cerkiewne”
w zakresie zadań pomocy społecznej,
h) realizacja programów rządowych dotyczących wspierania rodziny.
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i)

prowadzenie spraw związanych ze świadczeniem pomocy materialnej uczniom o charakterze
socjalnym przewidzianej przepisami ustawy o systemie oświaty,

j) realizowanie zadań z zakresu świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11
lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
3. Ośrodek wykonuje także inne zadania z zakresu administracji publicznej należące do gminy
przekazane mu w drodze upoważnienia Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, zwanej dalej „Radą” lub
Wójta, wydanego na podstawie ustaw szczególnych.
4. Do prawidłowej i pełnej realizacji zadań statutowych Ośrodek stosuje następujące środki:
1) rozwija niekonwencjonalne formy pomocy społecznej w celu zapobiegania powstawaniu
niepożądanych sytuacji życiowych osób i rodzin,
2) podejmuje działania mające na celu poprawę trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin,
3) współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem
prawosławnym, katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i
prawnymi.
4) Ośrodek dla realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA OŚRODKA
§ 9. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy Kierownik i podlegli mu pracownicy.
2. W strukturze Ośrodka wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:
1) Kierownik Ośrodka;
2) główny księgowy;
3) pracownik socjalny (stanowisko wieloosobowe);
4) stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia
wychowawczego.
3. Zasady funkcjonowania Ośrodka, liczbę etatów w jego strukturze organizacyjnej oraz zadania na
poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika
Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Dubicze Cerkiewne.
§10.1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka
jednoosobowo na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne.
3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy.
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4. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym i wykonuje czynności z zakresu prawa
pracy wobec pracowników Ośrodka.
§ 11.1. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
2. Kierownik Ośrodka odpowiada przed Radą Gminy Dubicze Cerkiewne za właściwą realizację
przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków
finansowo-rzeczowych.
3. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej, jak również w zakresie świadczeń
rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
4. Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej
współpracując na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
i prawnymi.
ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA
§12. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym do którego stosuje się przepisy ustawy o samorządzie
gminnym.
§ 13.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i dokumentację księgową na zasadach ustalonych dla
jednostek budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.
2. Ośrodek jest finansowany z dotacji budżetu państwa i środków finansowych z budżetu gminy
określanych w uchwale budżetowej gminy Dubicze Cerkiewne.
3. Do amortyzacji majątku trwałego Ośrodka stosuje się ogólne zasady określone w obowiązujących
przepisach.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia
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