U C H W A Ł A Nr XVI/109/2016
Rady Gminy Mielec
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), art. 11 ust. 2 oraz
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 ze zm.),

Rada Gminy Mielec
uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr XXII/118/2008 Rady Gminy Mielcu z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Mielec
Jan Kołodziej

Załącznik do Uchwały Nr XVI/109/2016
Rady Gminy Mielec
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELCU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, zwany dalej „Ośrodkiem”
prowadzi swoją działalność, w szczególności, w oparciu o:
a/ ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446);
b/ ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 ze. zm.);
c/ ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j. t. Dz.
U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.);
d/ ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 163 ze zm.);
e/ ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.);
f/ ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);
g/ ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1863 ze zm.);
h/ ustawę z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2156 ze zm.);
i/ ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U.
z 2015 r., poz. 114 ze zm.);
j/ ustawę z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.);
k/ ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r., poz.195);
l/ postanowienia niniejszego statutu;
ł/ inne ustawy oraz pozostałe akty prawa o zasięgu krajowym i lokalnym
dotyczące samorządu, w tym działalności ośrodka pomocy społecznej.

§2
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
a/ Gminie – rozumie się przez to Gminę Mielec
b/ Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Mielec,
c/ Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Mielec,
d/ Ośrodku – rozumie się przez to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mielcu,
e/ Kierowniku – rozumie się przez to Kierownika Ośrodka.
§3
1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą
osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy.
2. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Mielcu,
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, a teren działania stanowi obszar Gminy.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda
Podkarpacki.
Rozdział 2
Cele i zadania
§4
1. Ośrodek jest bezpośrednim realizatorem zadań własnych gminy, zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych gminie
przez administrację rządową, określonych w przepisach obowiązującego prawa
– głównie w ustawie o pomocy społecznej.
Dodatkowo zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy (m.in. tworzenie i realizacja programów osłonowych),
rządowych programów pomocy społecznej lub z porozumień z organami
administracji rządowej bądź innych ustaw, w tym – w szczególności – z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, stypendiów i zasiłków szkolnych, Karty Dużej Rodziny oraz
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
2. Celem strategicznym działalności Ośrodka jest wspieranie mieszkańców
gminy, skutkujące poprawą jakości ich życia oraz zapobiegające wykluczeniu
społecznemu osób i rodzin.

Celami pomocniczymi – adekwatnie do obszarów obsługiwanych przez Ośrodek
– są:
a/ w obszarze pomocy społecznej: umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
b/ w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej: przywracanie rodzinom
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
zdolności do wypełniania tych funkcji;
c/ w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: ograniczenie skali oraz
następstw zjawiska przemocy w rodzinie;
d/ w obszarze Karty Dużej Rodziny: umacnianie, a także wspieranie funkcji
rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci
i młodzieży z tych rodzin;
e/ w obszarze systemu oświaty: zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji,
umożliwianie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia;
f/ w obszarze świadczeń rodzinnych: wzmocnienie wypełniania funkcji
rodzinnych, w szczególności:
prokreacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, zwłaszcza
w rodzinach z dzieckiem/osobą niepełnosprawnym/ą;
g/ w obszarze świadczeń alimentacyjnych: wzmożenie opieki nad dziećmi
i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu
niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych oraz zwiększenia
odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.
h/ w obszarze pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: częściowe pokrycie
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
§5
Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy,
niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych
odrębnymi przepisami..

§6
Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Ośrodek, w tym jego
strukturę organizacyjną określa, Kierownik w Regulaminie organizacyjnym
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.
§7
Ośrodek używa pieczęci podłużnej, o treści:
„ Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec”.
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja
§8
1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za jego działalność
Kierownik.
2. Kierownika zatrudnia na podstawie umowy o pracę i zwalnia Wójt, który
jednocześnie jest jego służbowym zwierzchnikiem.
3. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw i upoważnień
udzielonych przez Radę lub Wójta.
4. Kierownik posiada uprawnienia do wydawania zarządzeń wewnętrznych
regulujących wszystkie istotne sprawy związane z zabezpieczeniem
prawidłowej realizacji zadań Ośrodka.
§9
1. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.
2. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka, zawiera i rozwiązuje Kierownik.
3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
§ 10
1. Kierownik wydaje postanowienia i decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy, na
podstawie upoważnień Rady lub Wójta.

2. Upoważnienia, o których mowa wyżej, mogą być także udzielone innej
osobie na wniosek Kierownika, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy
obowiązującego prawa.
§ 11
1. Kierownik może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia
alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy
o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.
2. Kierownik składa Radzie Gminy Mielec corocznie:
a/ sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny,
b/ sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w tym
zakresie,
c/ ocenę zasobów pomocy społecznej gminy,
d/ sprawozdanie z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa i mienie
§ 12
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla
jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych i dysponuje
odrębnym rachunkiem bankowym podstawowym oraz – adekwatnie do potrzeb
- rachunkami pomocniczymi.
§ 13
1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, obejmujący
dochody i wydatki określone i przyjęte w budżecie Gminy.
2. Plan finansowy określany jest na każdy rok budżetowy.
§ 14
Działalność Ośrodka finansowana jest z:
a/ środków własnych gminy,
b/ środków z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
c/ innych – dopuszczalnych przez prawo – źródeł.

§ 15
Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług
opiekuńczych oraz z innych tytułów określonych przepisami prawa, które
każdorazowo odprowadza na rachunek dochodów Gminy.
§ 16
1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione
przez Ośrodek dla prowadzenia działalności.
2. Ośrodek może administrować przekazanym mu majątkiem Gminy, Skarbu
Państwa lub innych osób fizycznych i prawnych, w tym przekazanym na
podstawie decyzji o trwałym zarządzie, umów użyczenia, najmu lub dzierżawy
w celu realizacji zadań.
3. W celu prawidłowego zarządzania przekazanym majątkiem Ośrodek:
a/ prowadzi właściwą ewidencję,
b/ przeprowadza okresową inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
c/ dokonuje okresowych odpisów umorzeniowych.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 17
Obsługę prawną, dozór obiektu oraz archiwum zapewnia Urząd Gminy
w Mielcu, natomiast usługi informatyczne w tym administrowanie
specjalistycznym
oprogramowaniem
wykorzystywanym
w Ośrodku,
ubezpieczenie, sprzątanie pomieszczeń, sprawy BHP i ppoż. zabezpiecza
Ośrodek.
§ 18
Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
uchwalenia.

