UCHWAŁA NR XXXIV/212/2013
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.
z 2013r. poz.594 z późn.zm./, art.110 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U.
z 2013r. poz.182 z późn.zm./ oraz art.12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/151/04 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 27 października 2004 roku
w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie oraz uchwała Nr
XXII/195/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Rams
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/212/2013
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie zwany dalej „Ośrodkiem” utworzony został na
podstawie uchwały Nr XI/57/90 Gminnej Rady Narodowej w Bliżynie z dnia 2 marca 1990 roku w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie”.
2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm./,
2/ ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn.zm./,
3/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm./,
4/ innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących działania Ośrodka,
5/ upoważnień udzielonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
6/ niniejszego statutu.
§ 2. 1. Obszar działalności Ośrodka obejmuje teren gminy Bliżyn.
2. Ośrodek posiada siedzibę w Bliżynie przy ul.VI Wieków Bliżyna nr 2.
Rozdział 2.
Misja, cele i zadania Ośrodka
§ 3. 1. Misją Ośrodka jest udzielanie różnorodnych form wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym trudną
sytuacją materialną i życiową we współpracy z samorządem gminnym, wojewodą i środowiskiem lokalnym.
Misja jest realizowana poprzez cele i zadania Ośrodka.
2. Celem działalności Ośrodka jest:
1/ kształtowanie lokalnej polityki społecznej oraz opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2/ umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są
w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia a także zapobieganie powstaniu takich
sytuacji,
3/ zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka, jak również doprowadzenie do życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem.
3. Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
1/ zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
2/ zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, rządowych
programów pomocy społecznej, środków EFS bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu
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życia osób i rodzin, po otrzymaniu odpowiednich środków realizowane w ramach upoważnień
udzielonych przez wójta lub radę gminy.
§ 4. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami,
stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Ośrodka
§ 5. 1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik.
4. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Bliżyn oraz wydaje
decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z upoważnienia Wójta Gminy Bliżyn.
5. Wójt Gminy może upoważnić także inną osobę na wniosek Kierownika Ośrodka do podejmowania
decyzji z zakresu pomocy społecznej i innych ustaw.
6. Kierownik Ośrodka składa radzie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia
potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
7. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Wójta
Gminy.
8. Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustaleniami
przekazanymi przez Wojewodę.
§ 6. Tryb pracy Ośrodka oraz organizację wewnętrzną i szczegółowe zasady funkcjonowania określa
regulamin organizacyjny i inne wewnętrzne akty prawne wydawane przez Kierownika.
Rozdział 4.
Gospodarka majątkowa i finansowa
§ 7. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte
wykorzystanie.
§ 8. Kierownik Ośrodka przy pomocy pracowników Ośrodka podejmuje ogół działań, dotyczących
funkcjonowania Ośrodka w zakresie gospodarki finansowej pod względem gospodarności, legalności,
celowości i rzetelności.
§ 9. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia
27 sierpnia 2007r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm./.
2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan dochodów i wydatków zwany planem
finansowym.
3. Gmina zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych, zabezpiecza warunki ich realizacji,
niezbędną infrastrukturę oraz środki finansowe na jej utrzymanie i wynagrodzenia dla pracowników.
4. Wojewoda zapewnia za pośrednictwem budżetu gminy środki finansowe na realizację zadań
zleconych.
5. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadza na rachunek
budżetu gminy.
6. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i na ich podstawie
sporządza sprawozdawczość finansową.
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 10. Zmiany do statutu wymagają formy przewidzianej dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie
Poprzedni statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwalony został w 2004r. i zmieniony w 2005r.
Uchwalenie„nowego” statutu Ośrodka podyktowane jest nowelizacją przepisów stanowiących podstawę
prawną uchwalenia statutu, jak również zawarciem w nim kompetencji Ośrodka do realizacji zadań
udzielonych w ramach upoważnienia przez wójta i przez radę gminy. W miejsce obowiązku ujednolicenia
tekstu aktu prawa miejscowego wynikającego z ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnychi niektórych innych aktów prawnych uznano za stosowne uchwaleniepowyższego statutu.
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