Uchwała Nr XXI/211/2004
Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia
27 października 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dobrzeniu Wielkim i nadania statutu tej jednostce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i N 162, poz. 1568), art. 18 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.
148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851
oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) oraz art.
110 ust.
1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr. 64, poz. 593 oraz Nr 99, poz.
1001) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§l
W uchwale Nr VIII/88/99 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 czerwca
1999r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim i
nadania statutu tej jednostce, załącznik do uchwały określony w § 2 otrzymuje brzmienie jak
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XXI/1.11/2004
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 27 października 2004r.

STATUT
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dobrzeniu Wielkim
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, zwany dalej
"Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną gminy Dobrzeń Wielki, utworzoną Uchwałą Nr
VIIIj88j99 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim i nadania statutu tej jednostce,
prowadzącą gospodarkę finansową na. zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
§2
Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z
późniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r.
Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi
dotyczącymi gospodarki finansowej jednostek budżetowych,
3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. 177 z późniejszymi zmianami),
4) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr
228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami),
5) innych
ogólnie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy
społecznej
6) aktów prawnych organów Gminy Dobrzeń Wielki,
7) niniejszego statutu.
§3
Terenem działania Ośrodka jest Gmina Dobrzeń Wielki.
§4
Siedziba Ośrodka mieści się w 46-081 Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska
nr 28.

Rozdział D Organizacja
Ośrodka

§5
1. Organem zarządzającym Ośrodka jest Kierownik, zatrudniany przez Wójta Gminy Dobrzeń
Wielki.
2. Kierownik odpowiada za całokształt pracy Ośrodka, w tym za gospodarkę
finansową oraz zatrudnienie osób o odpowiednich kwalifIkacjach.

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest pracodawcą dla osób
zatrudnionych w Ośrodku.
§6
Zadania, organizację wewnętrzną i tryb pracy Ośrodka określa regulamin
wewnętrzny, ustalany przez Kierownika.

Rozdział III
Cel i zakres działania Ośrodka:
§7
Ośrodek wykonuje zadania pomocy społecznej :
l) zlecone z zakresu administracji rządowej i własne gminy, określone
ustawami.
2) polecone do wykonania przez organy gminy Dobrzeń Wielki, według ich
właściwości.
§8
Celem działalności Ośrodka jest:
l) pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
2) zapobieganie powstawaniu oraz umożliwienie przezwyciężania trudnych,
sytuacji życiowych osób i rodzin, które nie są w stanie ich pokonać wykorzystując własne
możliwości i uprawnienia,
3) tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów pomocy
społecznej w tym rozpoznanie potrzeb mieszkańców gminy w tym zakresie,
4) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa pracowników socjalnych, kierowana na
pomoc osobom i rodzinom w pobudzaniu, wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie,
5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy
społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw.
§9
Świadczeń z pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych w
ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z powodu:
a) ubóstwa,
b) sieroctwa,
c) bezdomności,
d) bezrobocia,
e) niepełnosprawności,
f) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
g) przemocy w rodzinie,
h) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności bezradności w
sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego , zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
i) alkoholizmu i narkomanii,
j) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
k) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 10
1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Dobrzeń Wielki.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy,
obejmujący dochody i wydatki, zatwierdzany przez Wójta Gminy Dobrzeń
Wielki.

3. Ośrodek prowadzi własną gospodarkę finansową, pokrywając swoje
wydatki bezpośrednio z budżetu gminy Dobrzeń Wielki.
4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
§11
1. Środki finansowe przeznaczone na realizację przez Ośrodek zadań zleconych pochodzą z
budżetu Państwa i są przekazywane w drodze dotacji na rachunek budżetu gminy.
2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań własnych są
zabezpieczane corocznie w budżecie gminy.

Rozdział V
Współpraca z innymi podmiotami
§ 12
Ośrodek współpracuje w wykonaniu zadań z innymi podmiotami, a w szczególności: z Urzędem
Gminy w Dobrzeniu Wielkim, z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim, Sądem Rodzinnym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
Stacja Opieki "Caritas", kościołem katolickim i innymi kościołami, zakładami opieki zdrowotnej,
domami pomocy społecznej, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i osobami
fIzycznymi.
Rozdział VI Postanowienia
końcowe
§ 13
Zmiana statutu Ośrodka wymaga uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

