
UCHWAŁA NR XXXIX/271/2018
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6 i art.18 ust.1 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art.44 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U z 2016r. poz.1870 z późn. zm.), art.4 ust.5, art.11 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1047 z późn.zm.), art.110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1508) w związku z Uchwałą Nr XI/43/90 Gminnej Rady Narodowej 
z dnia 29 marca 1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowym Korczynie”, Rada Gminy Nowy Korczyn uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/90/2005 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego 
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Uzasadnienie
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nowy 
Korczyn Nr XXII/90/2005 z dnia 20 stycznia 2005 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie. 
Ujednolicenie i uaktualnienie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie zostały 
spowodowane koniecznością dostosowania ich do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i podyktowane 
są wyznaczeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie do realizacji zadań będących 
w kompetencji gminy. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/271/2018 

                 Rady Gminy Nowy Korczyn  

z dnia 10 września 2018r.   

 

 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W NOWYM KORCZYNIE 

 

 

Rozdział I 

                                                              Podstawa Prawna 

 

                                                        §1. 

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Nowym Korczynie  zwany  dalej  „Ośrodkiem”  działa  na 

podstawie:  

  

1)  Uchwały Nr XI/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Nowym Korczynie z dnia 29 marca  

1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Nowym Korczynie”;  

2)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

3)  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,  

4)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

5)  ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,  

6)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,  

7)  ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,  

8) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,  

11) ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  

finansowanych ze środków publicznych,  

12) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego, 

13) ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  

14) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  

15) innych właściwych aktów prawnych, 

16) niniejszego statutu.  

  

 

Rozdział II 

Postanowienia ogólne 

 

§ 2 

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie  jest wyodrębnioną, budżetową 

jednostką organizacyjną Gminy Nowy Korczyn,  utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy 

społecznej. 

2. Pełna nazwa Ośrodka brzmi : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie. 

3. Obszarem działania Ośrodka jest teren gminy Nowy Korczyn.  

4. Siedziba Ośrodka mieści się w Nowym Korczynie ul. Buska 7. 

5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie,  

28-136 Nowy Korczyn, ul. Buska 7,  

NIP 655-16-99-625, REGON 291133445  

 

 

Rozdział III 

Cele i zadania Ośrodka 

 

§ 3 

 

Celem  działania  Ośrodka  jest  umożliwienie  osobom  i  rodzinom  przezwyciężania  trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb,  

umożliwienie  im  życia  w  warunkach  odpowiadających  godności  człowieka  oraz w  miarę  

możliwości  doprowadzenie  ich  do  życiowego  usamodzielnienia  oraz  integracji  ze środowiskiem.   

 

§ 4 

 

1. Ośrodek realizuje zadania określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym prawa 

miejscowego, a w szczególności: 

1) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 

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

3)  nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów; 

4)  prowadzenie pracy socjalnej; 

5) organizowanie i prowadzenie usług opiekuńczych; 

6)  kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej; 

7) sprawienie pogrzebu w przypadkach prawem przewidzianych; 

8) przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowych; 

9) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

10) prowadzenie postępowań w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych świadczeń 

zdrowotnych na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 

Zdrowia; 

11)  prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych; 

12) prowadzenie postępowań  wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

13)  podejmowanie działań i prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych; 

14)  podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

15)  udzielanie pomocy i wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych; 

16) realizacja zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny; 

17) realizacja programów i projektów odpowiadających na potrzeby społeczne Gminy Nowy 

Korczyn; 

18)  prowadzenie postępowań w sprawie  świadczeń wychowawczych; 

19)  inne zadania wynikające z ustaw rządowych programów pomocy społecznej, mające na celu 

ochronę poziomu życia osób i rodzin. 

 

 

§ 5 

 

1. Przy realizacji zadań statutowych  Ośrodek współpracuje w szczególności z: 

1)  organami administracji rządowej; 
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2)  organami samorządowymi; 

3)  kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi; 

4)  policją; 

5)  sądami powszechnymi; 

6)  zakładami pracy; 

7)  instytucjami ochrony zdrowia; 

8)  placówkami oświatowymi; 

9) fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi oraz innymi osobami prawnymi  

    i instytucjami, które prowadzą działalność w obszarze pomocy społecznej.  

 

Rozdział  IV 

Organizacja i zarządzanie  

 

§ 6 

 

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. 

2. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez Kierownika. 

3. Stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Nowy Korczyn. 

4. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie. 

5. Kierownik wydaje akty wewnętrzne w zakresie bieżącej organizacji Ośrodka w formie zarządzeń i 

poleceń. 

6. Strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka w drodze regulaminu organizacyjnego. 

7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Nowy Korczyn. 

 

§ 7 

 

Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań własnych i 

zleconych gminie na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy. 

 

Rozdział V 

Gospodarka finansowa 

 

§ 8 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką Gminy Nowy Korczyn i prowadzi gospodarkę 

finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i 

wydatki – zgodnie z uchwałą budżetowa Gminy Nowy Korczyn. 

3. Ośrodek samodzielnie prowadzi obsługę finansowo – księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.  

4. Ośrodek zatrudnia Głównego Księgowego, zapewniającego obsługę finansową. 

 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

 

Zmiany do niniejszego statutu mogą być dokonane w trybie właściwym do jego uchwalenia. 
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