
Uchwala Nr XVIII/I03/04

Rady Gminy Regnów
z dnia 30 grudnia 2004 roku

W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 155, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 110 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593, z 2004 r. Dz.U. Nr 99, poz. 1001, Nr
273, poz. 2703 ) Rada Gminy Regnów uchwala co nastepuje:

§ 1. Uchwala sie Statut Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie, w
brzmieniu stanowiacym zalacznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Traci moc Uchwala Nr XXXI/145102 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia
2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w
Regnowie.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Regnów.

§ 4. 1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa
Lódzkiego.

2. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie czternastu dni od dnia ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Województwa Lódzkiego.
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STATUT

Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie

Rozdzial I
Postanowienia ogólne

§ l. 1. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Regnowie zwany dalej GOPS jest
budzetowa jednostka organizacyjna Gminy utworzona celem realizacji wlasnych i zleconych
zadan z zakresu pomocy spolecznej.

2. Osrodek dziala w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593z

pózno zm.),

2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148 z póznozm.),
3) innych wlasciwych aktów prawnych,
4) niniejszego Statutu.

§ 2. Ilekroc w statucie jest mowa o:
1) Gminie -nalezy przez to rozumiec Gmine Regnów,
2) Radzie -nalezy przez to rozumiec Rade Gminy Regnów,
3) Wójcie -nalezy przez to rozumiec Wójta Gminy Regnów,
4) GOPS -nalezy przez to rozumiec Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Regnowie
5) Kierowniku - nalezy przez to rozumiec kierujacego Gminnym Osrodkiem Pomocy
Spolecznej w Regnowie

§ 3. Siedziba i terenem dzialania GOPSjest gmina Regnów.

§ 4. Biezacy nadzór na dzialalnoscia GOPS sprawuje Wójt.

Rozdzial II
Zakres dzialalnosci

§ 5. 1. GOPS realizuje wlasne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy spolecznej
polegajace w szczególnosci na:
1) przyznawaniu i wyplacaniu przewidzianych ustawa swiadczen,
2) pracy socjalnej,
3) prowadzeniu i rozwoju niezbednej infrastruktury socjalnej,
4) analizie i ocenie zjawisk rodzacych zapotrzebowanie na swiadczenia z pomocy spolecznej,
5) realizacja zadan wynikajacych z rozeznanych potrzeb spolecznych,
6) rozwijaniu nowych form pomocy spolecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.

2. GOPS realizuje zadania wlasne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz z
zadaniami okreslonymi przez Rade, natomiast zadania zlecone z ustaleniami przekazanymi
przez administracje rzadowa.
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§ 6. Do zadan GOPS naleza w szczególnosci:

1. Zadania wlasne gminy o charakterze obowiazkowym:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiazywania problemów spolecznych ze
szczególnym uwzglednieniem programów pomocy spolecznej, profilaktyki i rozwiazywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka,
2) sporzadzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy spolecznej,
3) udzielenie schronienia, zapewnienie posilku oraz niezbednego ubrania osobom tego
pozbawionym,
4) przyznawanie i wyplacanie zasilków okresowych,
5) przyznawanie i wyplacanie zasilków celowych,
6) przyznawanie i wyplacanie zasilków celowych na pokrycie wydatków powstalych w
wyniku zdarzenia losowego,
7) przyznawanie i wyplacanie zasilków celowych na pokrycie wydatków na swiadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie majacym dochodu i mozliwosci
uzyskania swiadczen na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia,
8) przyznawanie zasilków celowych w formie biletu kredytowanego,
9) oplacanie skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobe, która rezygnuje z
zatrudnienia w zwiazku z koniecznoscia sprawowania bezposredniej, osobistej opieki nad
dlugotrwale lub ciezko chorym czlonkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkujacymi matka,
ojcem lub rodzenstwem,
10)praca socjalna,
11) organizowanie i swiadczenie uslug opiekunczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wylaczeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekunczo - wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki nad dzieckiem i rodzina,
14) dozywianie dzieci,
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16) kierowanie do domu pomocy spolecznej i ponoszenie odplatnosci za pobyt mieszkanca
gminy w tym domu,
17) sporzadzanie sprawozdawczosci oraz przekazywanie jej wlasciwemu wojewodzie,
równiez w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
18) utworzenie i utrzymywanie osrodka pomocy spolecznej, w tym zapewnienie srodków na
wynagrodzenia dla pracowników.

2. Zadania wlasne gminy:
1) przyznawanie i wyplacanie zasilków specjalnych celowych,
2) przyznawanie i wyplacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasilków,
pozyczek oraz pomocy w naturze,
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy spolecznej i osrodkach w wsparcia o
zasiegu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagajacych opieki,
4) podejmowanie innych zadan z zakresu pomocy spolecznej wynikajacych z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów oslonowych.
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3. Zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej realizowane przez gmine:
1) przyznawanie i wyplacanie zasilków stalych,
2) oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne okreslone w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3) organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) przyznawanie i wyplacanie zasilków celowych na pokrycie wydatków zwiazanych z kleska
zywiolowa lub ekologiczna,
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury srodowiskowych domów samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
6) realizacja zadan wynikajacych z rzadowych programów pomocy spolecznej, majacych na
celu ochrone poziomu zycia osób, rodzin i grup spolecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcIa.

4. Zadania wynikajace z innych ustaw.

§ 7. 1. Zadania z zakresu pomocy spolecznej Osrodek realizuje we wspóldzialaniu i
wspólpracy z dzialajacymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami spolecznymi,
Kosciolem Katolickim, innymi kosciolami i zwiazkami wyznaniowymi, fundacjami,
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. W zakresie realizacji zadan GOPS wspóldziala ponadto z Samorzadem Wojewódzki
i Powiatowym oraz z administracja rzadowa w województwie ustalajaca sposób realizacji
tych zadan.

3. GOPS przy realizacji zadan wspólpracuje takze z jednostkami organizacyjnymi
pomocy spolecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy spolecznej, z poza terenu gminy.

Rozdzial III
Organizacja i Zarzadzanie

§ 8. 1. Osrodkiemkieruje Kierownik,który odpowiadaza caloksztah dzialalnosci
jednostki,dzialajednoosobowona podstawiepelnomocnictwaudzielonegomu przezWójta.

2. Do czynnosci przekraczajacych zakres okreslony pelnomocnictwem wymagana jest
odrebna zgoda Wójta .

3. Kierownika GOPS zatrudnia i zwalnia Wójt.
4. Zwierzchnikiem sluzbowym Kierownikajest Wójt.

5. W razie nieobecnosci Kierownika zadania zwiazane z biezacym zarzadzaniem
GOPS wykonuje w imieniu GOPS pisemnie upowazniony pracownik.

§ 9. Do zadan Kierownika Osrodka nalezy w szczególnosci:
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1) zapewnienie wlasciwej organizacji pracy i funkcjonowania Osrodka.

2) gospodarowanie funduszami i majatkiem Osrodka zgodnie z ich przeznaczeniem i
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

3) wykonywanie funkcji przelozonego sluzbowego w stosunku do pracowników
Osrodka.

4) dbalosc o wlasciwy dobór pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji
zawodowych.

5) zapewnienie prawidlowej realizacji zadan Osrodka.

6) skladanie Radzie corocznie sprawozdania z dzialalnosci Osrodka oraz
przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy spolecznej.

7) przygotowywanie projektów uchwal i porozumien w sprawach zakresu pomocy
spolecznej.

§ 10. Kierownik Osrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania
zadan zleconych gminie oraz jej zadan wlasnych.

§ 11.1. Kierownik Osrodka moze wytyczyc na rzecz obywateli powództwo o
roszczenia alimentacyjne.

2. Kierownik Osrodka moze kierowac wnioski o ustalenie stopnia niepelnosprawnosci
lub niezdolnosci do pracy, do organów okreslonych odrebnymi przepisami.

§ 12. Dla pracowników Osrodka stosuje sie odpowiednio przepisy o pracownikach
samorzadowych.

§ 13. 1. Kierownik i pracownicy Osrodka powinni posiadac odpowiednie do
zajmowanych stanowisk kwalifikacje, okreslone w odrebnych przepisach.

2. Wynagrodzenie dla Kierownika ustala Wójt, dla pozostalych pracowników
Kierownik Osrodka.

§ 14. W sklad Osrodka wchodza:
1) kierownik Osrodka.
2) starszy pracownik socjalny.
3) opiekunka domowa.
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Rozdzial IV
Gospodarka finansowa i mienie

§ 15. Osrodek prowadzi gospodarke finansowa na zasadach obowiazujacych w
samorzadowychjednostkach budzetowych.

§ 16. Dzialalnosc GOPS jest finansowana w zakresie zadan wlasnych ze srodków
budzetu Gminy oraz w zakresie zadan zleconych ze srodków przekazanych przez
administracje rzadowa na ich realizacje.

§ 17. GOPS moze korzystac ze srodków pozabudzetowych tj. moze przyjmowac i
dysponowac darami rzeczowymi oraz innymi swiadczeniami spolecznymi, które winny byc
przeznaczone na cele wskazane prze ofiarodawce.

§ 18. Podstawa gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowy uchwalony
przez Rade.

§ 19. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania
powierzonym mieniem Osrodek kieruje sie zasadami rzetelnosci, efektywnosci i celowosci
ich wykorzystania.

Rozdzial V
Postanowienia Koncowe.

§ 20. Zmiany w niniejszym statucie moga byc dokonywane w trybie okreslonym dla
jego uchwalenia.
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