UCHWALA NR XII/74/2016
RADY GMINY BUDZISZEWICE
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Budziszewicach
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 1 w zwia^zku z art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (tj. Dz. U. z2015r. poz. 1515 z pozn. zm.), art. 16 ust. 1,
art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z pozn. zm.) Rada
Gminy Budziszewice uchwala, co nastejmje:
§ 1.
Nadaje si? Statut Gminnemu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Budziszewicach w brzmieniu
okreslonym zalajcznikiem do niniejszej uchwaty.
§ 2. Traci moc Uchwala Nr XXV/143/2013 Rady Gminy Budziszewice z dnia 6 wrzesnia 2013 roku w sprawie
nadania statutu Gminnemu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Budziszewicach.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Budziszewice.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodniczajcy Rady Gminy
p^f/
iotr Jagietlo
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Zalacznik do Uchwaty Nr XII/74/2016
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 31 marca 2016 r.
STATUT
GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W BUDZISZEWICACH
Rozdzial 1.
Postanowienia ogolne
§ 1. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Budziszewicach, zwany dalej Osrodkiem jest jednostka^
organizacyjnq, Gminy Budziszewice b^dajcq. bezposrednim organizatorem i wykonawca^ zadah pomocy spolecznej
na terenie Gminy Budziszewice. Osrodek moze poslugiwac si§ skrocona^ nazwa^ ,,GOPS w Budziszewicach".
§ 2. Osrodek dziala na podstawie obowiajzujajcych przepisow prawa, a w szczegolnosci na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z pozn. zm.);
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzajdowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z pozn. zm.;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn. zm.
4) ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330);
5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z pozn. zm.);
6) uchwaty Nr 221 Rady Ministrow zdnia lOgrudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania ,,Pomoc pahstwa w zakresie dozywiania na lata 2014 2020" (Monitor Polski z 2013 r. poz. 1024);
7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z pozn. zm.);
8) ustawy zdnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow (tj. Dz. U. z2015r. poz.
859 z pozn. zm.);
9) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasilkow dla opiekunow (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 162);
10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast^pczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
135 zpozn. zm.);
12) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1963 z pozn. zm.);
13) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pahstwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);
14) ustawy zdnia 28 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu wtrzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (tj.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z pozn. zm.);
15) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z pozn. zm.);
16) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Post?powania Administracyjnego;
17) niniejszego statutu;
18) innych ustaw dotyczajsych dzialalnosci;
19) innych wlasciwych aktow prawnych;
20) przepisow szczegolnych dotyczajcych jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej i samorzajdowych
jednostek budzetowych.
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Rozdziat 2.
Cele i zadania
§3. l.Celem Osrodka jest wspieranie osob i rodzin zamieszkatych na terenie Gminy Budziszewice
w wysilkach zmierzajajcych do uzyskania samodzielnosci do zycia w warunkach nieuwlaczajacych godnosci
czlowieka. Ponadto celem Osrodka jest wzmozenie opieki nad dziecmi i innymi osobami znajdujajcymi si?
wtrudnej sytuacji rodzinnej, spoiecznej i ekonomicznej. Celem dzialania Osrodka jest takze realizowanie zadan
z zakresu pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci.
2. Dzialalnosc w zakresie pomocy spolecznej polega w szczegolnosci na:
1) przyznawaniu i wyplacaniu przewidzianych ustawy swiadczen;
2) pracy socjalnej rozumianej jako dzialalnosc zawodowa majaca na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnosci do funkcjonowania w spoleczenstwie poprzez pemienie
odpowiednich rol spolecznych oraz tworzenie warunkow sprzyjajajcych temu celowi;
3) analizie i ocenie zjawisk rodzajcych zapotrzebowanie na swiadczenia z pomocy spolecznej;
4) realizacji zadan z wynikajajcych z rozeznanych potrzeb spolecznych;
5) prowadzeniu i rozwoju niezb^dnej infrastruktury socjalnej;
6) rozwijaniu nowych form pomocy spolecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
§ 4. 1. Osrodek realizuje zadania:
1) wlasne i zlecone gminie ustawa^z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej;
2) powierzone i przyje^e do realizacji na podstawie innych ustaw, w tym z zakresu administracji
rzajdowej;
3) powierzone i przyj^te do realizacji na podstawie upowaznienia Wojta Gminy ba^dz uchwaly Rady Gminy,
w szczegolnosci:
a) zadania wynikajajce z ustawy o swiadczeniach rodzinnych,
b) zadania wynikajajce z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentow,
c) zadania wynikajajce z ustawy o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci.
2. Ponadto Osrodek realizuje takze przekazane mu zadania:
1) przyznawanie i wyptacanie swiadczen rodzinnych;
2) przyznawanie i wyplacanie swiadczen z funduszu alimentacyjnego;
3) podejmowanie dzialah wobec dluznikow alimentacyjnych oraz prowadzenia post?powah w sprawach
dluznikow alimentacyjnych;
4) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiazaniu lub zobowiazaniach
dluznika alimentacyjnego - na zasadach okreslonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentow;
5) okreslone w ustawie o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, to jest:
a) podejmowanie dzialan w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie,
b) zapewnienie obshigi organizacyjno — technicznej Gminnego Zespohi Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie w Gminie Budziszewice;
6) nalezace do wlasciwosci gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zast^pczej;
7) wynikajajce z ustawy o Karcie Duzej Rodziny;
8) przyznawanie i wyplacanie swiadczenia wychowawczego:
a) prowadzenie post^powania w sprawie swiadczen wychowawczych,
b) sporzajdzanie decyzji,
c) przygotowywanie dokumentow do wyptat,
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d) prowadzenie sprawozdawczosci dotyczajcej swiadczeh wychowawczych;
9) inne zadania wynikajajce z upowaznienia lub przepisow prawa.
§ 5. Osrodek Pomocy Spolecznej podejmuje czynnosci zwiajzane z egzekucja^ nienaleznie pobranych swiadczen
z zakresu ustawy o pomocy spolecznej, ustawy o swiadczeniach rodzinnych i egzekucji wynikajajcej z ustawy
0 pomocy osobom uprawnionym do alimentow.
§ 6. Osrodek Pomocy Spolecznej przy realizacji zadan statutowych wspoipracuje z innymi jednostkami
organizacyjnymi gminy, innymi jednostkami pomocy spolecznej, administracja^ rzajdowq. i samorzajdowa^ sajdami
1 innymi podmiotami realizujajcymi zadania z zakresu dzialania Osrodka.
Rozdziat 3.
Organizacja i zarzqdzania Osrodkiem
§ 7. 1. Stosunek pracy z Kierownikiem Osrodka nawiajzuje i rozwiazuje Wqjt Gminy Budziszewice na
zasadach wskazanych ustawy pracownikach samorzajdowych. Zakres czynnosci Kierownika Osrodka ustala Wqjt
Gminy, ktory jest jego zwierzchnikiem.
2. Kierownik dziala na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upowaznien i pemomocnictw
udzielonych przez Wqjta Gminy Budziszewice.
3. Kierownik jest odpowiedzialny za wlasciwe funkcjonowanie Osrodka, zarzajdza jednostka^ zgodnie
z obowiajzujajcymi przepisami prawa i statutem Osrodka Pomocy Spofecznej.
4. Kierownik Osrodka jest sluzbowym przelozonym wszystkich pracownikow, zawiera z nimi umowy o prac?
oraz ustala zakresy czynnosci dla pracownikow Osrodka.
5. Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej sklada Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z dzialalnosci
Osrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spolecznej.
6. W przypadku nieobecnosci Kierownika Osrodka zadania zwiajzane z biezajcym zarzajdzaniem Osrodkiem,
wykonuje upowazniony przez Wqjta Gminy na wniosek Kierownika pracownik Osrodka.
§ 8. Szczegolowa^ struktur? organizacyjna^ OPS i zakres czynnosci na stanowiskach pracy okresla Kierownik
w regulaminie organizacyjnym, ktory podlega zatwierdzeniu przez Wqjta Gminy Budziszewice.
Rozdziat 4.
Gospodarka finansowa
§ 9. 1. Osrodek Pomocy Spolecznej jest jednostka^ organizacyjna^ Gminy, nie posiadajajca^ osobowosci prawnej,
dzialajajcq. w formie jednostki budzetowej i prowadzi gospodark? finansowa^ w oparciu o przepisy ustawy
o finansach publicznych.
2. Podstawa^ gospodarki finansowej Osrodka jest roczny plan fmansowy obejmujajcy dochody i wydatki.
Rozdziat 5.
Nad/or i kontrola
§ 10. 1. Bezposredni nadzor i kontrol^ nad dzialalnosciq_Osrodka sprawuje Wqjt Gminy Budziszewice.
2. Nadzor merytoryczny nad dzialalnoscia^ Osrodka w zakresie zadan zleconych sprawuje Wojewoda Lodzki.
Rozdziat 6.
Postanowienia koncowe
§ 11. Zmiana statutu nastepuje w drodze uchwaly Rady Gminy Budziszewice.
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