Załącznik
do UCHWAŁY Nr. XV/120/2004
Rady Gminy Haczów z dnia 8 czerwca 2004r

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

W HACZOWIE

I. Postanowienia ogólne
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§1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie zwany dalej GOPS działa na
podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 64poz.
593 z późn.zmianami/
2) niniejszego Statutu.

§2
1.
2.
3.
4.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy.
Teren działania Ośrodka obejmuje gminę Haczów
Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy.
Ośrodek używa pieczęci podłużnej z napisem: „Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Haczowie”
5. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu gminy dla realizowania zadań
własnych gminy i z budżetu administracji rządowej dla realizacji zadań zleconych.

II. Cele i zadania Ośrodka.
§3
Celem działania Ośrodka jest:
1) podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej zmierzających do
przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są w stanie
pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie
powstawaniu takich sytuacji,
2) doprowadzenie do możliwości pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.

§4
Zadania GOPS obejmują:
1) tworzenie warunków organizacyjnych w funkcjonowaniu pomocy społecznej,
w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej,
3) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w szczególności
poprzez:
a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi
przepisami,
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b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy
społecznej oraz innymi przepisami,
1) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie
pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu
celowi,
2) dokonywanie analizy i oceny efektów działalności na terenie gminy,
3) rozwijanie nowych form pomocy społecznej samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb,
4) projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych GOPS,
5) właściwa organizacja pracy dla realizacji zadań i racjonalne gospodarowanie
środkami przyznanymi w budżecie gminy Haczów

§5
1. Do zadań własnych gminy zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym
realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i
rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania
świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej
osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz
wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10)praca socjalna;
11)organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w
miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
12)prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13)tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14)dożywianie dzieci;
15)sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
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16)kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt

mieszkańca gminy w tym domu;
17)sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18)utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników.
2. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.,
3. Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z
klęską żywiołową lub ekologiczną;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej
mających na celu ochrone poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia.
4. Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania innych zadań
zleconych gminie należy:

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z późn.
zm.);
2) przyznawanie i wypłacanie kombatantom i innym osobom uprawnionym doraźnej
lub okresowej pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów, o
których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371 z późn. zm.)
3) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych /Dz.U z 2001r nr 71 poz 734 z
późn.zm./ ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych.
5. Gmina realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami
przekazanymi przez wojewodę.
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§6
1. GOPS może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
2. GOPS może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§7
1. GOPS współdziała z prowadzącymi na terenie gminy organizacjami społecznymi,
z kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami,
pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych
zadań z zakresu pomocy społecznej.
2. GOPS może wspierać finansowo działalność podmiotów, o których mowa w ust. 1,
jeżeli realizują zadania z zakresu pomocy społecznej.
3. GOPS może zlecić wymienionym w ust. 1 podmiotom za ich zgodą w trybie
pisemnego porozumienia realizację określonych zadań z zakresu pomocy społecznej
przyznając na ten cel środki pieniężne.
4. GOPS sprawuje nadzór nad sposobem wykonywania porozumień, o których mowa
w ust. 3 oraz kontroluje wydatkowanie środków przekazanych zgodnie z ust. 2.

III. Organizacja wewnętrzna Ośrodka.
§8
1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Haczowie kieruje i reprezentuje go na
zewnątrz Kierownik, którego zatrudnia Wójt Gminy Haczów.
2. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy:
a) kierowanie pracami Ośrodka,
b) decydowanie o całości wydatków i zarządzanie wypłat w ramach potwierdzonego
budżetu,
c) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Ośrodka.
d) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
pomocy społecznej należących do właściwiści gminy oraz świadczeń rodzinnych.

§9
1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska:
a) pracowników socjalnych
b) opiekunek do domowych
c) do spraw świadczeń rodzinnych.
d) księgowego
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2.. Szczegółowe zadania pracowników Ośrodka ustalają zakresy czynności.
3. Kierownik Ośrodka stosownie do potrzeb może utworzyć nowe stanowisko pracy
po uzgodnieniu z Wójtem Gminy i wcześniejszym zabezpieczeniu środków w budżecie
Gminy.

§ 10
1. Wójt Gminy Haczów udziela Kierownikowi GOPS upoważnienia do wydawania decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących
do właściwości gminy
2. Wójt Gminy Haczów udziela upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach
świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach
3. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z
zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy może być udzielone innej
osobie na wniosek Kierownika GOPS.

§ 11
Obsługa finansowo - księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest
prowadzona przez GOPS.
Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego
uchwalenia.

