
Uchwała nr VIII/ 5 3 /2 0 1 5  
Rady Gminy Dąbrówka 
z dnia8 czerwca 2015 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrówce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 oraz 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 11 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 
z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje:

§1

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIV/134/2008 Rady 
Gminy Dąbrówka z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrówce.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.



Uzasadnienie do Uchwały nr VII1/53 2015 

Rady Gminy Dąbrówka 

z dnia 8 czerwca 2015 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrówce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce to jednostka organizacyjna Gminy 

Dąbrówka funkcjonująca jako jednostka budżetowa. Podstawą działania jednostki budżetowej 

jest statut, który określać powinien w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot 

działalności. Dotychczas Ośrodek działał na podstawie Statutu przyjętego uchwałą nr 

XXIV/134/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nadania 

Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrówce.

W związku z dynamiczną zmianą przepisów odnoszących się do pomocy społecznej 

i przekazaniem nowych zadań do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Dąbrówce oraz opublikowaniem przez ustawodawcę jednolitych tekstów aktów prawnych 

stanowiących podstawę działalności Ośrodka, zasadne jest dostosowanie statutu do 

zaistniałych zmian normatywnych.

Jednocześnie proponuje się, by przyjąć nowy statut w całości, zamiast dokonywać 

zmiany dotychczas obowiązującego. Wpłynie to na przejrzystość nowego statutu Ośrodka.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

przewodni



Załącznik do Uchwały nr VIII/53/2015 
Rady Gminy Dąbrówka 

z dnia 8 czerwca 2015 r.

S T A T U T

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W DĄBRÓWCE

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce zwanej dalej „Ośrodkiem” 
utworzony został na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej w Dąbrówce Nr XI/43/90 z 
dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce.

§ 2. Ośrodek działa i wykonuje zadania na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z 
późn. zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 162 z 
późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z 
późn. zm.),

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz., 330 z późn. 
zm.),

5) uchwały Gminnej Rady Narodowej w Dąbrówce Nr XI/43/90 z dnia 27 lutego 1990 r. w 
sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce;

6) niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Dąbrówka.

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

3. Bezpośredni nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań 
własnych gminy sprawuje Wójt Gminy Dąbrówka.

4. W sprawach zleconych gminie w zakresie administracji rządowej nadzór nad 
działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

§ 4. 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Dąbrówka.

2. Działalność Ośrodka obejmuje teren Gminy Dąbrówka.
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ROZDZIAŁ 2
Cele i zadania Ośrodka

§ 5. Celem działania Ośrodka jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i 
społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie 
na rozwiązywanie problemów oraz rozwój. Cele osiągane są poprzez realizację zadań z 
zakresu pomocy społecznej oraz zadań wynikających z innych ustaw przekazanych do 
realizacji Kierownikowi lub innym pracownikom Ośrodka na podstawie stosownych 
upoważnień.

§ 6. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy 
społecznej, obejmujących:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 
rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) ocena i analiza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,

4) pobudzenie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i 
rodzin,

5) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i 
rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w 
społeczeństwie oraz tworzenie warunków do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin,

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 
potrzeb.

§ 7. W realizacji zadań Ośrodek współpracuje, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami 
społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami 
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 8. Ośrodek może przystępować do realizacji projektów dofinansowywanych ze środków 
Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ 3
Organizacja i zarządzanie

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który organizuje i nadzoruje pracę oraz odpowiada 
za realizację powierzonych mu zadań, a także reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. W przypadku nieobecności Kierownika jego obowiązki wykonuje pisemnie 
upoważniony przez Kierownika pracownik.

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Dąbrówka, który wykonuje wobec 
niego także inne czynności wynikające z zakresu prawa pracy.

4. Kierownik Ośrodka może wydawać zarządzenia, regulaminy i instrukcje regulujące 
wewnętrzną organizację i tryb działania Ośrodka.

§ 10. Kierownik jest przełożonym służbowym dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników 
i wykonuje w stosunku do nich wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy.

§ 11. 1. Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres czynności i kompetencji 
poszczególnych pracowników Ośrodka, a.także tryb pracy i zasady funkcjonowania Ośrodka



określa „Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce” 
nadany przez Kierownika Ośrodka w drodze zarządzenia.

2. Wymogi kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka regulują 
odrębne przepisy.

§ 13. 1. Kierownik podejmuje inne czynności związane z zakresem działalności Ośrodka, 
do których w szczególności należą:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy Ośrodka, dokonywanie podziału zadań dla 
poszczególnych stanowisk pracy,

2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań przez pracowników 
Ośrodka,

3) prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej efektywne wykonywanie zadań Ośrodka,

4) zarządzanie mieniem,

5) ustalanie planu dochodów i wydatków Ośrodka.

ROZDZIAŁ 4
Gospodarka finansowa

§ 14. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki 
budżetowe. Pokrywa wydatki środkami otrzymanymi z budżetu Gminy Dąbrówka i 
odprowadza dochody na rachunek dochodów budżetu Gminy Dąbrówka.

2. Ośrodek prowadzi działalność dysponując środkami finansowymi pochodzącymi:

1) z dotacji z budżetu państwa przekazywanych za pośrednictwem Gminy,

2) ze środków z budżetu Gminy na podstawie uchwały budżetowej,

3) z innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy opracowany przez 
Kierownika Ośrodka.

4. Zaciąganie zobowiązań przez Kierownika wymaga kontrasygnaty Głównego 
księgowego.

5. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy i prowadzi samodzielnie obsługę 
finansowo -  księgową.

ROZDZIAŁ 5
Postanowienia końcowe

§ 15. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


