
Uchwala Nr XXXII 145/02
Rady Gminy Regnów

z dnia 26 wrzesnia 2002 roku

W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie

Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 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) oraz art. 46 ust. 1 a, 2, 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o
pomocy spolecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z pózno zm.) 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 zalacznik do uchwaly nr 17/95Rady Gminy Regnów z dnia 27 kwietnia 1995 roku
w sprawie utworzenia Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej, okreslajacy statut i regulamin
Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej.

§3
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Gminy Regnów i Kierownikowi Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie.

§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.



STATUT
GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

L PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Regnowie, zwany dalej "Osrodkiem", jest jednostka
organizacyjna Gminy Regnów, dzialajac na podstawie:

-ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spolecznej (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414
z póznozm.)
- ustawy z dnia 26.l1.l998r. o finansach publicznych (Dz.D. nr 155 poz. 1014 z póznozm.)
- przepisów zawartych w innych aktach prawnych
-niniejszego statutu.

§2
1. Osrodek dziala jako jednostka budzetowa.
2. Podstawa gospodarki finansowej Osrodka jest roczny plan finansowy.
3. Osrodek ma siedzibe w Regnowie i obejmuje swoim dzialaniem teren gminy Regnów.
4. Osrodek wspóldziala z instytucjami, organizacjami spolecznymi, kosciolami i zwiazkami

wyznaniowymi oraz zakladami pracy w celu realizacji zadan pomocy spolecznej.
5. Osrodek przy oznaczaniu spraw uzywa symbolu "GOPS".

IL CELE I ZADANIA

§3
Zadania w zakresie pomocy spolecznej obejmuja w szczególnosci:
1. Analize i ocene zjawisk rodzacych zapotrzebowanie na swiadczenia pomocy spolecznej;
2. Przyznawanie i wyplacanie przewidzianych ustawa swiadczen;
3. Pobudzanie spolecznej aktywnosci w zaspokajaniu niezbednych potrzeb zyciowych osób i

rodzin;
4. Prace socjalna, rozumianajako dzialalnosc zawodowa, skierowana na pomoc osobom i

rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnosci do funkcjonowania w spoleczenstwie
oraz na tworzenie warunków sprzyjajacych temu celowi.

§4
Osrodek realizuje zadania wynikajace z ustaw:
I. Ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy spolecznej:
l) zadania wlasne gminy:
aJprowadzenie domów pomocy spolecznej, osrodków wsparcia o zasiegu lokalnym oraz

kierowanie do nich osób wymagajacych opieki,
bl przyznawanie i wyplacanie zasilków celowych i specjalnych celowych,
ci przyznawanie pomocy rzeczowej,
dl przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
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el przyznawanie i wyplacanie zasilków i pozyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
fi inne zadania z zakresu pomocy spolecznej wynikajacych z rozeznanych potrzeb gminy,
gI udzielanie schronienia, posilku, niezbednego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym

osobom bezdomnym
hl organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, swietlic i klubów

srodowiskowych dla dzieci, a takze mieszkan chronionych,
i/ swiadczenie uslug opiekunczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
j/ pokrywanie wydatków na swiadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób

niemajacych dochodu i mozliwosci ubezpieczenia sie na podstawie przepisów o
powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

ki udzielenie zasilku celowego na pokrycie wydatków powstalych w wyniku zdarzenia
losowego,

II praca socjalna
li sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

2) zadania zlecone gminie:
al przyznawanie i wyplacanie zasilków stalych, renty socjalnej, przyslugujacych dodatków do

tych swiadczen
bl przyznawanie i wyplacanie zasilków okresowych, gwarantowanych okresowych,

specjalnych okresowych, macierzynskich okresowych i jednorazowych.
ci oplacanie skladek na ubezpieczenie spoleczne za osoby uprawnione do zasilków stalych i

gwarantowanych okresowych,
dl oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne, okreslonych w przepisach o powszechnym

ubezpieczeniu zdrowotnym,
el przyznawanie i wyplacanie zasilku celowego na pokrycie wydatków powstalych w wyniku

kleski zywiolowej lub ekologicznej,
fi przyznawanie zasilku celowego w formie biletu kredytowego,
gI swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych, przyslugujacych na podstawie

przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
hl organizowanie i prowadzenie srodowiskowych domów samopomocy,
i/ zadania wynikajace z rzadowych programów pomocy spolecznej, badz innych ustaw,
majacych na celu ochrone poziomu zycia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich
srodków.

II. Ustawa z dnia O1.12.1994r. o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych
(t.j. Dz.U. 1998r., Nr 102, poz. 651 z póznozm.)

1/ przyznawanie i wyplacanie zasilków rodzinnych nie zastrzezonych na rzecz innych
podmiotów,

21przyznawanie i wyplacanie zasilków pielegnacyjnych nie zastrzezonych na rzecz innych
podmiotów.

ill. Ustawa z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bedacych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 1997r. Nr 142, poz. 950 z póznozm.)

1/ przejmowanie srodków Panstwowego Funduszu Kombatantów i przyznawanie
kombatantom i czlonkom ich rodzin doraznej pomocy materialnej i okresowej pomocy
materialnej,

21 realizowanie dla kombatantów uslug opiekunczych,
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3/ swiadczenie pomocy w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w
drodze wyjatku emerytur i rent.

IV. Ustawa z dnia 19.08.l994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U Nr 111, poz. 535 z
pózno zm.)

11swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych,
2/ wystepowanie do sadu o WYrazeniezgody na umieszczenie osoby w domu pomocy

spolecznej.

V. Ustawa z dnia 06.02.1997 r. o powszechnYm ubezpieczeniu zdrowotnYm(Dz.U Nr 28,
poz. 153 z póznozm.)

1\ oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajace zasilek staly, zasilek
staly WYrównawczy,rente socjalna i gwarantowany zasilek okresowy.

VI. Ustawa z dnia 13.10 1998r. o systemie ubezpieczen spolecznych !Dz. U Nr 137 poz. 887
z pózno zm.)

11finansowanie skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierajacych zasilek
staly i gwarantowany zasilek okresowy.

In. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§5

l. Osrodkiem kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialnosc za WYnikijego pracy.
Kierownik reprezentuje Osrodek na zewnatrz.

2. Kierownika Osrodka powoluje i odwoluje Zarzad Gminy.

§6

Do zadan Kierownika Osrodka nalezy w szczególnosci:

l. 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.

§7
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Kierownik Osrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadan
zleconych gminie, na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Rade Gminy Regnów.

§8

l. 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.

3. Osrodek moze prowadzic dzialalnosc charytatywna (dobroczynna) w celu zdobycia
srodków finansowych wspomagajacych dzialalnosc statutowa.

§9

Dla pracowników Osrodka stosuje sie odpowiednio przepisy o pracownikach
samorzadowych.

§1O

l. Kierownik i pracownicy Osrodka powinni posiadac odpowiednie do zajmowanych
stanowisk kwalifikacje, okreslone w odrebnych przepisach.
2. Wynagrodzenie dla Kierownika ustala Wójt Gminy, dla pozostalych pracowników
Kierownik Osrodka.

§ll

W sklad Osrodka wchodza:
l. Kierownik Osrodka.
2. Starszy pracownik socjalny.
3. Opiekunka domowa.

IV. PRZEPISY KONCOWE

§ 12

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


