
UCHWAŁA NR XXXV/302/17
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 110 ust. 1 ustawy  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1769) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, 
który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/253/2009 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie 
nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Chełmży.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/302/17

Rady Gminy Chełmża

z dnia 26 października 2017 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, zwany dalej ,,Ośrodkiem” jest jednostką 
organizacyjną Gminy Chełmża i utworzony został uchwałą Nr VIII/48/90 Rady Gminy Chełmża z dnia 
28 grudnia 1990 r.

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje granice administracyjne Gminy Chełmża.

4. Ośrodek ma swoją siedzibę w Chełmży przy ul. Paderewskiego 11.

5. Ośrodek używa pieczęci nagłówkowej o treści: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży 87-140 
Chełmża, ul. Paderewskiego 11 i numerem telefonu.

§ 2. 1. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność mającą na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb 
życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 
w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia, integracji ze środowiskiem oraz 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, a także wspiera rodziny przeżywające 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz tworzy gminny system przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy, zadania zlecone gminie przez administrację rządową z zakresu 
pomocy społecznej, zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, bądź z rządowych programów pomocy 
społecznej oraz mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870
z późn.zm.);

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn.zm.);

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.
z 2017 r. poz. 489 z późn.zm.);

6) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.
z 2016 r. poz. 162);

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 697 z późn.zm.);

8) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832);

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn.zm.);

10) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851);

11) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1860);

12) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn.zm.);

13) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922);
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14) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1201 z późn.zm.);

15) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257);

16) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778);

17) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 882);

18) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1390);

19) uchwał Rady Gminy;

20) innych obowiązujących przepisów nakładających wykonanie zadań na Ośrodek.

Zakres i cel działania Ośrodka

§ 3. Działalność Ośrodka obejmuje:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 
pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tych 
sytuacji;

2) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka;

3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;

4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;

5) prowadzenie pracy socjalnej rozumianej, jako działalność zawodowa na pomoc osobom i rodzinom we 
wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków 
sprzyjających temu celowi;

6) prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej;

7) świadczenie usług opiekuńczych jak i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu  zamieszkania 
rodzin;

8) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

9) realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

10) realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa;

11) realizację gminnych programów osłonnych i wypłacanie z tego tytułu świadczeń.

§ 4. Ośrodek realizuje inne zadania niż wymienione w § 3 Statutu wynikające z ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie.

§ 5. Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 
Kościołem Katolickim, osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy 
społecznej.

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 6. 1. W skład Ośrodka wchodzą:

1) kierownik Ośrodka zwany dalej kierownikiem;

2) główna księgowa;

3) pracownicy socjalni;

4) pracownicy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

5) pracownicy świadczeń wychowawczych;

6) asystent rodziny.
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2. Strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności pracowników określa 
regulamin organizacyjny Ośrodka ustalony przez kierownika.

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje i zarządza kierownik.

2. Wójt Gminy Chełmża wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierownika.

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt.

§ 8. 1 Do zadań i uprawnień kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) kierowanie Ośrodkiem i organizowanie jego pracy;

2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

3) sporządzanie planu finansowego Ośrodka;

4) realizowanie polityki kadrowej Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Chełmża;

5) składanie Radzie Gminy półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka w zakresie pomocy 
społecznej i pozostałych zadań realizowanych przez Ośrodek oraz przedstawianie potrzeby z zakresu 
pomocy społecznej i wspierania rodziny;

6) sporządzanie i przekazywanie Wójtowi Gminy Chełmża sprawozdawczości budżetowej.

2. Kierownik, na podstawie udzielonych upoważnień, wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań 
realizowanych przez Ośrodek.

3. Na wniosek kierownika pracownicy Ośrodka mogą być upoważnieni przez Wójta Gminy Chełmża do 
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach, o których mowa, w § 6, jeżeli zezwalają na to 
przepisy prawa.

4. W sprawach przekraczających zakres uprawnień przyznanych kierownikowi czynności prawne 
w imieniu Ośrodka podejmuje Wójt Gminy Chełmża.

5. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w Ośrodku.

6. Podczas nieobecności kierownika zastępstwo pełni pracownik przez niego upoważniony.

§ 9.  Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa regulamin pracy, a w sprawach nieunormowanych 
w regulaminie pracy, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych oraz Kodeks pracy.

Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 10. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Chełmża. 

§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych 
w obowiązujących przepisach,.

2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

3. Ośrodek pokrywa swoje wydatki ze środków otrzymywanych z budżetu gminy, zaś otrzymywane 
dochody odprowadzać na rachunek gminy.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy Ośrodka.

5. Kierownik sporządza sprawozdania finansowe i przedkłada je Wójtowi Gminy.

4. Zaciągnięcie zobowiązań przez kierownika wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy Chełmża.

5. Obsługę finansowo - księgową, administracyjno - biurową Ośrodek prowadzi samodzielnie.

6. Działalność Ośrodka finansowana jest z:

1) budżetu Gminy - w zakresie realizacji zadań własnych;

2) budżetu Państwa w formie dotacji celowych - w zakresie realizacji zadań zleconych oraz dofinansowania 
zadań własnych;

3) innych źródeł - adekwatnie do możliwości (stowarzyszenia, fundacje, osoby prywatne, środki funduszy 
pomocowych, itd.).
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§ 12. Kierownik odpowiada przed Radą Gminy za właściwą realizacje przypisanych Ośrodkowi zadań oraz 
za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo – rzeczowych.

Nadzór i kontrola

§ 13. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych jak i zleconych 
sprawuje Wójt Gminy Chełmża a w sprawie zadań zleconych Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

2. Kontrole prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy prowadzi Skarbnik Gminy.

Mienie Ośrodka

§ 14. Majątek Ośrodka może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z jego 
działalnością.

Postanowienia końcowe

§ 15. Zmiany do Statutu wprowadza się w trybie właściwym do jego uchwalenia.
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w minionych latach zakresu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chełmży, zaistniała konieczność dokonania zmian w Statucie w celu dostosowania
organizacji Ośrodka do nowego zakresu działania.
Dokonane zmiany związane są również z ujednoliceniem oraz uporządkowaniem zapisów Statutu w celu
odzwierciedlenia faktycznie wykonywanych przez Ośrodek zadań. Wobec powyższego dla prawidłowego
funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży podjęcie uchwały w sprawie nadania
Statutu uważa się za zasadne.
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