
        Załącznik do Uchwały Nr XII/63/15 

        Rady Gminy w Galewicach  

        z dnia 23 listopada 2015 roku  

 

 

          

 

                                                               S T A T U T 

       GMINNEGO   OŚRODKA   POMOCY   SPOŁECZNEJ   W  GALEWICACH                   

 

 

Rozdział  1   

Postanowienie ogólne 

 

§1.1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach zwany dalej  „Ośrodkiem” jest 

wyodrębnioną jednostką organizacyjną  z siedzibą w Galewicach przy ulicy Wieluńskiej 5, 

powołaną do bezpośredniego organizowania i wykonywania zadań pomocy społecznej na 

terenie gminy Galewice . 

 

    2.Ośrodek działa na podstawie:  

1) uchwały nr.V /43/91 Rady Gminy w Galewicach z dnia 26 czerwca 1991r. w sprawie 

reaktywowania działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Galewicach; 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2013. poz.885 ze 

zmianami ); 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015. poz.163 ze  

zmianami);  

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014. 

poz.1202) 

5) niniejszego statutu . 

 

Rozdział  2   

Przedmiot działalności 

 

§2.1. Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie wynikające w 

szczególności z : 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015. poz.163 ze  

zmianami);  

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2015. poz. 

114 ze zmianami); 

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

U. Nr 192, poz. 1378 z póź. zm.); 

4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015. poz. 1515 

ze zmianami ); 

5) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r. ( Dz.U. 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami);  

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz.U. 2005r. 

Nr 180, poz. 1493 ze zmianami); 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005r Nr 179, 

poz. 1485 ze zmianami); 

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. 2011r. Nr 149, poz.887ze zmianami); 



9)  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004r Nr 256, poz.2572 

ze zmianami); 

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych (Dz.U. 2008r Nr 164, poz. 1027 ze zmianami); 

11)  ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014. Poz. 1863); 

12) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001r. Nr 71, 

poz. 734 ze zmianami). 

2. Ośrodek realizuje inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej 

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego poradnictwa. 

 

§ 3. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności: 

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami; 

2) pracę socjalną; 

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

4) dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z 

pomocy społecznej ; 

5) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb; 

7) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie 

rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. 

 

§ 4. Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, 

związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań 

określonych statutem. 

    

 

Rozdział  3   

Zasady finansowania  działalności 

 

§ 5.1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy określający 

dochody i wydatki według wymogów klasyfikacji budżetowej. 

2.Środki na utrzymanie Ośrodka oraz realizację zadań własnych i zleconych pochodzą z 

budżetu gminy i budżetu państwa. 

3. Obsługę finansowo-księgową i kasową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Galewicach. 

4. Całkowity nadzór nad budżetem Ośrodka sprawują: Skarbnik Gminy i Kierownik Ośrodka. 

 

Rozdział  4 

 Struktura jednostki 

 

§ 6.1. Kierownik Ośrodka kieruje jego działalnością i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. 

2.Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec Kierownika jako samodzielnego 

pracodawcy wykonuje Wójt Gminy Galewice. 

3.Kierownik składa Radzie Gminy coroczne  sprawozdania z działalności Ośrodka za rok 

ubiegły i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

 



§ 7.1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny ustalony przez 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Galewicach zawierający szczegółowy 

wykaz stanowisk oraz przypisane im zadania. 

2. Zakresy czynności dla pracowników Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka. 

3.Kierownik i pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk 

kwalifikacje określone w ustawie oraz rozporządzeniach Rady Ministrów. 

4. Wynagrodzenie dla Kierownika Ośrodka ustala Wójt Gminy dla pozostałych pracowników 

Kierownik Ośrodka. 

 

§ 8.1. Kierownik Ośrodka wykonuje zadania powierzone Ośrodkowi przy udziale podległych 

pracowników. 

2.W stosunku do podległych pracowników Ośrodka – Kierownik wykonuje czynności 

pracodawcy. 

 3.Do pracowników Ośrodka stosuje się odpowiednio przepisy o pracownikach 

samorządowych   

 4.Kierownik wydaje decyzje  jednoosobowo na podstawie udzielonych upoważnień przez 

Wójta Gminy w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej należących do 

właściwości gminy. 

             

Rozdział 5  

 Postanowienia końcowe . 

                        

  § 9.1.  Wszelkie zmiany Statutu Ośrodka uchwalane są przez Radę Gminy w 

   Galewicach. 

  2. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  

   Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

  

                          

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


