
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009 
. 

Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. 
 
 

STATUT 
GMINNEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W OSTASZEWIE 
 
 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 
§ 1. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie powołany został Uchwałą Nr 
XII/29/90 z dnia 28 luty 1990 roku.  

§ 2.  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej “ośrodkiem” działa na podstawie : 
  
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz.U.Nr 142, poz. 
1591 z 2001 roku.) 
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 
593 z 2004 roku ) 
3. Statutu Gminy Ostaszewo uchwalonego przez Radę Gminy Ostaszewo   
4. niniejszego statutu  
5.  ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003 r. ( Dz.U. Nr 136 
poz.992 z 2006  z późn. zmianami). 
6. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07.09.2007r. 
( Dz.U.Nr 1 poz..7  tekst jednolity).  
 

§ 3 
 

Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest Ostaszewo , a terenem działania gmina 
Ostaszewo. 

 
§ 4. 

 
1. Ośrodek jest jednostką budŜetową samorządu terytorialnego podlegającą 
Radzie Gminy Ostaszewo. 
2. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych okreslonych ustawą o pomocy 
społecznej wykonuje Wojewoda Pomorski. 

 
 

§ 5.  
1. Na czele Ośrodka stoi kierownik, który jest odpowiedzialny za całokształt 
działalności ośrodka. 
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. 



3. Uprawnienia zwierzchnika sluŜbowego w stosunku do kierownika ośrodka . 
4. Z pracownikami Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy kierownik 
ośrodka.  
 
Rozdział II – Cele  i przedmiot działania 
 

§ 6.  
Podstawowym działaniem ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych 
osob i rodzin oraz umoŜliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających 
godności  człowieka poprzez : 
1. tworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy społecznej, 
2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy 
społecznej, 
3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń , 
4. pobudzanie społecznej aktywości w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 
Ŝyciowych osób i rodzin, 
5. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc 
osobom i rodzinom we wzmocnieniu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w 
spoleczeństwie oraz tworzerniu warunków sprzyjających temu celowi.  

§ 7. 
 

1 Ośrodek realizuje zadania zawarte w ustawie o pomocy społecznej w postaci : 
a) zadań zleconych gminie , 
b) zadań własnych gminy. 
 
Zadania zlecone obejmuja : 
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o 
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 
3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi:; 
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 
związanych z klęską zywiołową lub ekologiczną; 
5. prowadzenie i rozwój infrastuktury środowiskowych domów samopomocy dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi; 
6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznych 
oraz rozwoj specjalistycznego wsparcia. 
7. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
8. prowadzenie postepowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego  
9. udzielanie pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu 
wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania  
podejmowane wobec dłuŜników alimentacyjnych. 
Zadania własne gminy obejmują : 
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 
2. przyznawanie i wyplacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 



zasiłków , poŜyczek oraz pomocy w naturze 
3. prowadzenie i zapewnienie miejsc  w domach pomocy społecznej i ośrodkach 
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki. 
4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy spolecznej wynikających z 
rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 
Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują ; 
1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywanie problemów 
profilaktyki  i rozwiązywania problemow alkoholowych i innych, których celem jest 
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 
2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 
3. udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 
tego pozbawionym; 
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 
6. przyznawanie  wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 
7. przyznawanie i wypłacanie zasilków celowych na pokrycie wydatków na 
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mających 
dochodu i moŜliwości uzyskania ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
8.  przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 
9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę która 
zrezygnuje z zatrudnienia w zwiazku z koniecznością sprawowania bezposredniej, 
osobistej opieki nad długotrwale lub cięŜko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem ; 
10.  praca socjalna  
11.  organizowanie  i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych  , 
w miejscu zamieszkania , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi; 
12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 
13.  tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 
14.  doŜywianie dzieci; 
15. sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym; 
16.  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 
mieszkańca gmniny w tym domu; 
17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu 
wojewodzie, równieŜ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
informatycznego; 
18. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie 
środków na wynagrodzenia pracowników 
 
 
2. Ośrodek realizuje zadania zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych w 
postaci : 
a) zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego 



b) świadczeń opiekuńczych 
 
 
Do zasiłku rodzinnego przysługuja dodatki z tytułu : 
1. urodzenia dziecka; 
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; 
4. samotnego wychowywania dziecka; 
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; 
6. rozpoczęcia roku szkolnego; 
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 
 
Świadczenia opiekuńcze obejmują : 
1. zasiłki pielęgnacyjne; 
2. świadczenia pielęgnacyjne. 
 

 § 8. 
Realizując zadania,  o których mowa w § 7 ośrodek współpracuje na zasadzie 
partnerstwa z organizacjami spolecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, 
innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi 
zajmującymi się sprawami pomocy społecznej na szczeblu gminnym i koordynuje 
działania w tym zakresie.   
 
Rozdział III -  Struktura organizacyjna ośrodka 
 

§ 9. 
1. W skład ośrodka wchodzą : 
a) kierownik – 1 etat 
b) główna księgowa – 1 etat 
c) pracownik socjalny – 1 etat 
d) pracownik socjalny  - 1 etat 
e) pracownik socjalny d/s  realizacji projektu POKL- 1 etat  
f) pielęgniarka neuropsychiatryczna- 1 etat 
g) st.referent d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 
h) opiekunki nad chorym w domu – 2 etaty 
 

§ 10. 
Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowanie ośrodka określa kierownik w 
regulaminie organizacyjnym wewnętrznym. 
 
Rozdział IV – Gospodarka finansowa ośrodka. 
 

§ 11. 
Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan dochodów i wydatków 



budŜetowych zatwierdzony przez Radę Gminy. 
 

§ 12.  
 

Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje własnym kontem w banku, na który 
przekazywane są środki na zadania własne i zlecone za pośrednictwem Urzędu 
Gminy. 
 

§ 13. 
 
Ośrodek jako podległa jednostka budŜetowa prowadzi samodzielną księgowość, 
niezaleŜna od księgowości Urzędu Gminy i kadry. 

 
§ 14. 

Obsługę prawną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje radca prawny 
Urzędu Gminy. 
 

§ 15. 
Na wniosek Wójta lub Komisji Rady Gminy kierownik zobowiązany jest złoŜyć 
informację o swojej dzialalności i podległego mu ośrodka. 
 

§ 16. 
 
Zmiany statutowe mogą być dokonane na wniosek kierownika ośrodka lub Wójta 
Gminy i zatwierdzone przez Radę Gminy Ostaszewo. 
 

§ 17 
Statut wchodzi w Ŝycie  z dniem podjęcia uchwały. 
 
 


