
Załqcznik do Uchwały N, XIX/L2l/04

Rady Gminy Słubice z dnia 29 wrześnią 2004 roku,

'\-, STATUT

Gminnego Ośrodka Pomocy Sp ołecznej

w słubicach



Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

GminnY OŚrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, zwany dalej" ośrodkiem,,

działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.IJ. z2O0I
roku Nr l42,poz. I59l zpoźn. zmianami)

2) ustawY z dnia 12 marca2004 roku o pomocy społecznej (Dz.lJ. z2009 r.
Nr 175, poz.I362 zpoźn. zmianami)

3) ustawY z dnia30 czerwca2005 roku o finansach publiczny ch (Dz,IJ. z
2009 r. Nr l57 ,poz. 1240, z poźn. zm)

4) Statutu Gminy Słubice
5) Niniejszego statutu

§2

1. Ośrodek jest jednostką budzetową Gminy Słubice.
2. DziałalnoŚĆ OŚrodka jest finansow ana na zasadachustalonych dla jednostek

budzetowych.
3. obszaręm działania ośrodka jest teren Gminy słubice.
4. Lokal i obsługę kasowo-księgową zapewniaośrodkowi Wójt Gminy.

§3

Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka.
kierownik ośrodka pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników
Ośrodka.
wójt udzięIa kierownikowi ośrodka upowaznienia do wydawania
decy zji administracyj nych w indywidualnych sprawach z zal<r esupomocy
społecznej należących do właściwości gminy.
kierownik ośrodka prowadzi postępowanie w sprawie świadczęń
rodzinnych i wydaje w tych sprawach decyzje na podstawie upow ażnienia
udzielone go przez wójta Gminy słubice; tworzy się w ośrodku komórkę
or ganlzacyj ną do r ealizacji tych świ a dczeń.
upowaznienie o którym mowa w ust. 3 i 4 może być udzielone innej
osobie na wniosek kierownika ośrodka pomocy społec znej.
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§4

Nadzór nad dziŃalnością Ośrodka sprawują:

1) w zakresie zadahwłasnych-Wójt i Rada Gminy Sfubice;

2) w zakresi e realizacji zadń zleconych- Wojewoda Mazowiecki.

§5

Szczegółowy podziń zadń, zakres uprawnień i odpowiedzialności określa

indywidu a\ny za|<res czynności pracownika.

§6

W celu rea\izacji zadańzzahesupomocy społecznej Ośrodek wspóĘracuje z:

1) organami gminy, powiatu i samorządem województwa;

2) organami administracj i rządowej.

3) placówkami słuzby zdrowia.

4) innymi placówkami pomocy społecznej.

5)organizacjamispołecznymiipozarządowymi,kościołami,związkarri
wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział II

zakres działania izadania ośrodka

§7

1. Ośrodek realizuj e zadaria:

L) zzaV,resu pomocy społecznej własne gminy orazzadania zlecone gminie

przez administrację rządową wynikające z ustawy o pomocy społecznej

z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 17 5, poz.I362 z późn.

zmianami), a w szczególności:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stĄch
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych

d) prryznawanie pomocy rueczowej

e) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego

pozbawionym

0 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na

świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie

mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie

przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu

Zdrowia.



organizowanie i świadczenie usług opiekuńc zy ch w miej scu zarrńeszkania
dozywianie dzieci
kierowanie do domu pomocy społecznej

sprawianie pogrzebu

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
1) praca socjalna
m) realizacja zadafi wynikających z rządowych programów pomocy

społecznej, mających na celu ochronę poziomu Ęcia osób, rodzin i grup

społecmy ch or az r omv oj specj ali styczne go wsparcia.
3) w sprawach świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawąz dnia28 listopada

2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z poźn.

Zm.)

4) wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007roku o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów ( DzU z 2009 r. Nr I poz.7 zpóźn.zm.)

5) wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz. t493 zpóźn. zm.)

6) wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca2}Il roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z20I1r. Nr l49 poz.887 zpóźn. zm)

Z.Do zadań Ośrodka naleĘ równiez:
1) wspomaganie środowisk lokalnych organizujących pracę z dzieómi

i rŃodzieżą
2) aktywizacja środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy osobom

i rodzinom potrzebującym tej pomocy.

Rozdział III

Pracownicy Ośrodka

§8

Kierownika Ośrodka zatrudnia Wójt Gminy Słubice.

pracowników ośrodka zatrudnia i zwalnia kierownik ośrodka.

§9

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach
samorządowych orazprzepisy ustawy o pomocy społecznej.
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