
 
 

 

U C H W A  Ł A   NR  XXIII/161/2013 

RADY  GMINY  W  JANOWICACH  WIELKICH 

z dnia   21 marca 2013 roku 

 

 

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h i art. 40 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z 

art. 110 ust. 1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r  o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 

poz. 182) Rada   Gminy  w   Janowicach  Wielkich  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich stanowiący  Załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

Tracą moc uchwały:  

 Nr XXXII/163/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, 

 Nr XXXIV/151/2009 z dnia 04 sierpnia 2009 roku zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, 

 Nr IX/43/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 4 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
                                                                                            Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/161/2013 

                                                                                                          Rady Gminy Janowice Wielkie  

                                                                                                                                         z dnia 21 marca 2013 roku  

 

 

 

STATUT 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Janowicach Wielkich 

 

Rozdział I  
 Postanowienia ogólne 

 

§1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich  zwany dalej „Ośrodkiem” 

jest jednostką organizacyjną Gminy Janowice Wielkie powołaną i działającą  

w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy zawarte w aktach prawnych (ustawach  

i rozporządzeniach) dotyczących: 

a) pomocy społecznej, 

b) świadczeń rodzinnych, 

c) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

d) osób uprawnionych do alimentów,  

e) finansów publicznych, 

f) postępowania administracyjnego, 

g) samorządu gminnego, 

h) wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, 

i) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

j) zatrudnienia w tym zatrudnienia o charakterze socjalnym, 

k) świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych, 

l) systemu ubezpieczeń społecznych, 

m) systemu oświaty, 

n) wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

o) innych przedmiotów związanych z działalnością Ośrodka. 

2. Ośrodek działa także w oparciu o uchwały Rady Gminy Janowice Wielki  i zarządzenia Wójta 

Gminy Janowice Wielkie dotyczące spraw związanych z działalnością Ośrodka. 

 

§ 2. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Janowice Wielkie, 

2) Radzie- należy przez to rozumieć Radę Gminy Janowice Wielkie, 

3) Wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Janowice Wielkie, 

4) Ośrodku- należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Janowicach Wielkich. 

 

§3. 1.  Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Janowice Wielkie działającą jako wyodrębniona  

jednostka budżetowa, nie posiadająca osobowości prawnej. 

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Janowice Wielkie. 

3. Siedzibą Ośrodka są wyodrębnione pomieszczenia budynku, położonego przy ul. 

Kolejowej 2a   

w  Janowicach Wielkich. 

 

Rozdział II 

Misja Ośrodka 

 

§ 4. Misją Ośrodka jest: wspierać i usamodzielniać mieszkańców gminy Janowice Wielkie. 

 

 



 

 

Rozdział  III 

Cele  i zadania Ośrodka 

 

§ 5. 1. Ośrodek działa na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które 

wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia nie są w stanie ich pokonać. 

2. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w dążeniu do zaspokojenia 

podstawowych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających poszanowaniu 

godności człowieka poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

 

§ 6. 1. Do zadań Ośrodka  w szczególności należy:  

a) dokonywanie rozeznania i analizy potrzeb w zakresie pomocy społecznej,  

b) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń w zakresie swojego     

działania, 

c) realizacja rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów osłonowych: 

d) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, 

e) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

f) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, 

g) wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, 

h) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

i) organizacja pracy z rodziną, 

j) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i 

rodzin, 

k) praca socjalna- rozumiana jako  działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom  

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania  

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi, 

l) organizacji prac społeczno – użytecznych, 

m) opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

n) realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

o) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, 

p) realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa,  

q) inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu 

podniesienie poziomu życia rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia. 

2. Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem, wykonawcą zadań określonych  

w przepisach zawartych w § 1 jako zadania własne i zadania zlecone gminie. 

 

§7. Gmina zapewnia środki na utrzymanie Ośrodka, realizację zadań i wynagrodzenia 

pracowników. 

 

§ 8. W wykonaniu zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z : 

 Samorządem Wojewódzkim 

 Samorządem Powiatowym, 

 Samorządem Gminnym, 

 Organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem, związkami wyznaniowymi, 

fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

 

Rozdział  IV 

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem 

 

 § 9. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik, którego przełożonym jest Wójt Gminy Janowice 



 

Wielkie. 

2. Wójt Gminy udziela Kierownikowi upoważnienia do wydawania decyzji 

administracyjnych w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych Gminy.  

3.  Do wydawania decyzji administracyjnych Wójt Gminy może upoważnić, na wniosek 

kierownika, innych pracowników Ośrodka. 

4. Ośrodek zatrudnia pracowników w liczbie zapewniającej pełną realizację zadań 

określonych  

w statucie Ośrodka  i obowiązujących w  przepisach.  

5. Ośrodek  jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.  

6. Kierownik składa Radzie Gminy Janowice Wielkie, coroczne sprawozdanie  

z działalności Ośrodka  za rok poprzedni i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej. 

7. Strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności pracowników 

określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka. 

8. Regulamin Organizacyjny Ośrodka stanowi podstawę do określenia przez kierownika 

Ośrodka zakresów czynności dla poszczególnych pracowników.  

 

§ 10. 1. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto: 

a) organizuje pracę w Ośrodku i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez pracowników. 

b) odpowiada za prawidłowość sporządzenia planów i wydatków oraz za realizację tego 

planu. 

c) zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

d) wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy, 

e)  w razie pojawiających się potrzeb, bądź zmiany przepisów prawa obowiązujących  

w zakresie pomocy społecznej i obszarach jej pokrewnych Ośrodek może tworzyć nowe 

komórki organizacyjne. 

Rozdział  V 

Gospodarka finansowa Ośrodka 

 

§ 11. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej jest roczny plan finansowy.  

2. W planie finansowym Ośrodka mogą być dokonywane w ciągu roku zmiany  

w   zależności od nałożonych zadań. 

3. Ośrodek rozlicza się z całości  wydatków  z budżetem gminy. 

4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy, na który poprzez budżet gminy     

przekazywane są  środki z budżetu gminy i budżetu państwa.  

5. Okresem rozliczeniowym z budżetem Gminy Janowice Wielkie jest rok kalendarzowy. 

6. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.240 ze zm.) i 

przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

7. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm.). 

8. Finansowanie zadań Ośrodka następuje z zadań własnych Gminy, jak też z dotacji 

celowych budżetu Państwa. 

 

§12. Majątek Ośrodka stanowi własność gminy Janowice Wielkie. 

 

Rozdział  VI 

Postanowienia końcowe 

 

§13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy. 

 

§14.  Zmiana postanowień Statutu odbywa się w trybie właściwym do jego nadania. 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich  przyjęty Uchwałą Nr 

XXXII/163/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, był dwukrotnie nowelizowany uchwałami: 

 

 Nr XXXIV/151/2009 z dnia 04 sierpnia 2009 roku zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, 

 Nr IX/43/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. 

 

Zmiany statutu wynikały z konieczności uaktualnienia zadań realizowanych przez Ośrodek. 

W chwili obecnej potrzebne jest ujęcie w statucie Ośrodka nowych zadań wynikających  

z obowiązków gminy określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej  ( Dz. U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz realizacji zadań 

wynikających z ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U.  z 

2005 nr 180 poz. 1493 ze. zm.). 

 

 

Kolejna zmiana statutu powodowałaby nieczytelność tekstu, dlatego opracowano statut  

w aktualnym brzmieniu, zarazem określając misję Ośrodka.   

 

 

 

 


