
UCHWAŁA NR VII/62/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 
2192, 2354 i 2529, z 2019 r. poz. 271) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303 i 326) Rada 
Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie 
nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Załącznik do uchwały Nr VII/62/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 25 marca 2019 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOGOLINIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie 
uchwały Rady Miejskiej Gminy Gogolin Nr XXI/148/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

 

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, zwany dalej „Ośrodkiem” realizuje zadania na podstawie 
i w granicach obowiązujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

7) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

8) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

9) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

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

11) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

12) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii;

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

15) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

16) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

17) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

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

19) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";

20) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

21) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

22) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego;

23) uchwały Rady Miejskiej Gminy Gogolin Nr XXI/148/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie;

24) niniejszego statutu;
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25) innych właściwych aktów prawnych, w tym aktów wykonawczych regulujących kwestie związane 
z działalnością Ośrodka.

§ 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Gogolin.

§ 3. Siedziba Ośrodka mieści się w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej 20, a terenem działania Ośrodka jest obszar 
Gminy Gogolin.

§ 4. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika Ośrodka 
po zatwierdzeniu przez Burmistrza Gogolina.

§ 5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem telefonu oraz 
numerem REGON.

 

Rozdział 2.
Cel i zakres działalności Ośrodka

§ 6. Celem działalności Ośrodka jest:

1) wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać 
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, poprzez:

a) zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie im bytowania 
w warunkach  odpowiadających godności człowieka;

b) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;

2) współtworzenie i koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej odpowiadających na potrzeby środowiska,  
których celem jest integracja  osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

3) prowadzenie interwencji i poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4) wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

§ 7. 1. Zakres działania Ośrodka obejmuje zadania własne gminy zastrzeżone przepisami prawa do jego 
właściwości, a w szczególności: 

1) rozpoznawanie i analizowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

2) ustalanie rozmiarów potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

3) organizowanie zróżnicowanych form pomocy oraz zarządzanie nimi, m.in. poprzez wypłacanie świadczeń, 
dodatków oraz zasiłków;

4) wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu możliwie pełnych zdolności bytowych 
i uczestnictwa w życiu społecznym;

5) działania profilaktyczne, zapobiegające powstawaniu trudnych sytuacji życiowych;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań pomocowych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
życiowych osób i rodzin;

7) zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;

8) realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, w tym zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego;

9) udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym mającym ograniczone możliwości 
poruszania i komunikowania się z otoczeniem w celu umożliwienia im pełnienia społecznie aktywnej roli 
i integracji ze środowiskiem, między innymi poprzez: pomoc w likwidacji barier architektonicznych 
i psychologicznych, umożliwienie korzystania ze środków transportu i łączności, udostępniania sprzętu 
rehabilitacyjnego;

10) praca z rodziną w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej;
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11) opracowanie i realizacja programów oraz projektów z zakresu pomocy społecznej i innych obszarów 
działalności Ośrodka finansowanych ze środków własnych, zewnętrznych  w tym Unii Europejskiej;

12) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego, w szczególności polegajacych 
na przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym.

2. Ośrodek realizuje także inne zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy i zabezpieczenia społecznego 
o charakterze własnym i zleconym.

§ 8. W realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami samorządu terytorialnego, organizacjami 
społecznymi, związkami zawodowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, 
oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Ośrodka

 

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez 
Burmistrza Gogolina.

3. Kierownik Ośrodka zarządza całokształtem działalności Ośrodka, czuwa nad jego mieniem i jest za 
nie odpowiedzialny. 

§ 10. 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników zgodnie z regulaminem organizacyjnym i schematem 
organizacyjnym.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

 

§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostki budżetowej, 
wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalany na rok budżetowy.

3. Majątek Ośrodka stanowi wartość wydzielonego i przekazanego mu mienia.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.
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