
UCHWAŁA NR XXVIII/157/17 

RADY GMINY DMOSIN 

 z dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.h  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446,poz.1579,poz.1948 oraz z 2017r .poz.730 i poz.935 ) 

,art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016r. poz.930, 

poz.1583, poz.1948,poz.2174) oraz art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( Dz.U.z 2016r. poz.1870,poz.1984, poz.2260 ,z 2017 r. poz.60, poz.191,poz. 

659, poz.933 i poz.935) Rada Gminy Dmosin uchwala co następuje: 

 

 

 § 1. Przyjmuje się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin. 

 

 § 3. Tracą moc: 

1) uchwała Rady Gminy Dmosin Nr XX/100/04  z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie 

uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie ( Dz.Urz. 

Woj.Łódzkiego z 2005r. Nr 5,poz.77), 

2) uchwała Rady Gminy Dmosin Nr XXX/257/09 z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Dmosinie (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2009r. Nr 119,poz.1185 ); 

3) uchwała Rady Gminy Dmosin Nr XXIV/196/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Dmosinie (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2013r.,poz.4340). 

 

 § 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

 

 

 

Przewodniczaca Rady Gminy 

Barbara Kosma  
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Załącznik 

do uchwały nr XXVIII/ 157/17 

Rady Gminy Dmosin 

z dnia 30 czerwca 2017r. 

w sprawie uchwalenia statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dmosinie 

 

 

STATUT 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DMOSINIE 
 

 

Rozdział 1. 
 

Postanowienia ogólne 

 

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

działa w szczególności na podstawie: 
 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 z 

późniejszymi zmianami); 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z 

późniejszymi zmianami); 

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

2016r.poz.902 z późniejszymi zmianami);  

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z 

późniejszymi zmianami); 

5) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z 

późniejszymi zmianami); 

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

alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późniejszymi zmianami) 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2017r. poz.783 

z późniejszymi zmianami); 

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

2015r. poz. 1390  z późniejszymi zmianami); 

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

Dz. U. z 2017r. poz.1065); 

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2016r., poz. 2046 późniejszymi 

zmianami); 

11) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2017r. , 

poz. 882 z późniejszymi zmianami); 

12) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (  Dz. U. z 2016r.,  poz. 

1518 z późniejszymi zmianami); 

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

U. z 2017r. poz. 489 z późniejszymi zmianami); 
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14)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2016r.poz. 

922 z późniejszymi zmianami); 

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

(Dz. U. z 2017r. poz.697); 

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

ze środków publicznych ( Dz.U. z 2016r. poz. 1793 z późniejszymi zmianami); 

17)  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych 

(Dz.U.z2017r.poz.180); 

18)  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2017r. poz. 220 z 

późniejszymi zmianami); 

19)  ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016, 

poz.195 z późniejszymi zmianami ); 

20)  ustawy z dnia 4 listopada 2016r.o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem”(Dz.U. z 2016r.poz.1860); 

21)  ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r. poz.785 z 

późniejszymi zmianami); 

22)  ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów(Dz.U. 

z 2016r.poz.162 z późniejszymi zmianami); 

23) niniejszego Statutu . 

 

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

1) ,,Ośrodku”- należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Dmosinie; 

2) Radzie”- należy przez to rozumieć Radę Gminy Dmosin; 

3) ,,Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Dmosin; 

4) ,,Wójcie”- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dmosin; 

5) ,,Kierowniku”- należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dmosinie; 

6) ,,Ustawie”- należy przez to rozumieć ustawę o pomocy społecznej; 

7) ,,Statucie” – należy przez to rozumieć Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dmosinie; 

 

§3. 

1. Ośrodek działa na terenie gminy  Dmosin i jest jej jednostką organizacyjną  

prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Dmosinie. 

3. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy  opracowany na   

każdy rok budżetowy.  

4. Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem, stanowiącym część mienia 

komunalnego, zapewnia jego ochronę i zarządza nim zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

 

Rozdział 2. 
 

Struktura organizacyjna Ośrodka 

 

§4. 
1. Ośrodkiem zarządza, kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, który 

odpowiada za całokształt działań jednostki. 
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2. Przy realizacji zadań Ośrodka Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, 

regulaminów i instrukcji zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka. 

Strukturę organizacyjną Ośrodka i zakres działalności jego komórek organizacyjnych 

określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem przez Kierownika 

Ośrodka zawierający szczegółowy wykaz stanowisk oraz przypisane im zadania. 

 

3. Kierownik Ośrodka może zatrudniać opiekunów i asystentów rodziny oraz w miarę 

potrzeb tworzyć inne stanowiska pracy niewymienione w  ust.3. 

4. Kierownik Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień  udzielonych 

przez Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z 

zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz zakresu innych 

spraw przekazanych ustawowo. 

Upoważnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą zostać udzielone  

również innej osobie na wniosek Kierownika. 

5. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku od osób 

zatrudnionych w Ośrodku. 

6. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka jego obowiązki przejmuje Zastępca lub 

inny upoważniony pracownik. 

 

Rozdział 3. 
 

Cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

§ 5.  
Celem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkujących na terenie 

Gminy Dmosin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  

życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

 

§ 6.  
Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone wymienione w ustawie o pomocy społecznej 

oraz inne zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez 

Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, Uchwał Rady Gminy  

oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta Gminy Dmosin. 

 

§ 7 

1. Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek 

należy w szczególności: 

 

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązania problemów społecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest 

integracja osób i rodzin  z grup szczególnego ryzyka; 

2) sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej; 

3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

4)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 

6) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego  

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na 

świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz osobom bezdomnym oraz 
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osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń uzyskania 

świadczeń na podstawie przepisów; 

8) udzielenie schronienia zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 

tego pozbawionym 

9) dożywianie dzieci; 

10) sprawienie pogrzebu w tym również osobom bezdomnym; 

11) praca socjalna; 

12) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w 

miejscu zamieszkania z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi; 

13) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu; 

14) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po 

zwolnieniu; 

15) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która 

zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania 

bezpośredniej, osobistej  opieki  nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem 

rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem; 

16) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 

oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

17) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 

18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu 

wojewodzie również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego 

 

2. Do zadań własnych realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności: 

1) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających 

 potrzeb środowiska lokalnego, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych 

działań polegających na przeciwdziałaniu marginalizacji i zapobieganiu  wykluczeniu 

społecznemu, realizacja projektów finansowych z różnych źródeł,  w tym projektów ze 

środków EFS; 

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych  

3) podejmowanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze 

3. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek 

należy w szczególności: 

   

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z 

klęską żywiołową lub ekologiczną; 

2) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

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

specjalistycznego wsparcia; 

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejsca 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom o których mowa w art.5a ustawy o pomocy 

społecznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielanie 

schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na 

pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

5) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki; 
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6) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi  

 

4. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy również: 

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

2) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów; 

3) ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego ; 

4) ustalenie prawa do dodatku energetycznego; 

5) ustalenie prawa do świadczeń zdrowotnych; 

6) obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego; 

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu  rodziny i pieczy 

zastępczej; 

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu 

dzieci; 

9) realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny; 

10) realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” 

11) realizacja ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

 

5. Ośrodek  współpracuje z : 

1) organami administracji rządowej i samorządowej w celu: 

a) rozwiązywania problemów społecznych, 

b) zapewnienia środków na działalność pomocy społecznej; 

2) jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 

Policji, Sądu, Prokuratury; 

3) organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami  

4) wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami 

fizycznymi i prawnymi w celu optymalnego zabezpieczenia potrzeb socjalnych 

mieszkańców gminy; 

5) Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Rozdział 4. 
 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8.  
1. Zmiany w statucie Ośrodka dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

2. Ośrodek używa podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 
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