UCHWAŁA Nr XLIV/303/2009
Rady Gminy Rewal
z dnia 26 czerwca 2009 roku
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 – zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
0, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 20 ust
2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 – zmiana:
Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381,
Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.
984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, 1505 oraz z
2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 72, poz. 619) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rewalu Statut w brzmieniu
ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal
§ 3. Traci moc uchwała nr X/56/07 Rady Gminy w Rewalu z dnia 27 kwietnia 2007 r. w
sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Joanna Drzewińska - Dąbrowska

Załącznik
do uchwały Nr XLIV/303/09
Rady Gminy w Rewalu
z dnia 26 czerwca 2009 roku

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REWALU
I. Postanowienia ogólne.
§ 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu, zwany dalej „Ośrodkiem” jest
budŜetową jednostką organizacyjną Gminy Rewal utworzoną na podstawie zarządzenia nr
SAO.0138 – 1/3/90 Naczelnika Gminy Rewal z dnia 08 maja 1990 r. w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U Nr 115, poz. 728
z 2008 r. z późn. zm.),
2) innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych, regulujących działanie,
obowiązki i uprawnienia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
3) niniejszego statutu
§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Rewalu, przy ulicy Warszawskiej 31.
§ 3 . Terenem działania Ośrodka jest Gmina Rewal.
§ 4. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
§ 5. Ośrodek uŜywa pieczęci podłuŜnej z nazwą i adresem siedziby

II. Cele i zadania Ośrodka.
§ 6 . 1. Celem działania Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych osób i
rodzin oraz umoŜliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Pomoc społeczna powinna w miarę moŜliwości doprowadzić do Ŝyciowego usamodzielnienia
osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
1) jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z polityki społecznej państwa i gminy wykonując
zadania własne i zlecone, a ponadto wynikające z rządowych programów pomocy
społecznej lub z innych aktów prawnych,

2) inne zadania, wykonywane na podstawie zawartych porozumień z innymi
jednostkami lub podmiotami określających zakres realizacji i źródło finansowania
zadania,
3) koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób z grup szczególnego ryzyka,
4) kieruje wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami

i.

Do zadań Ośrodka w szczególności naleŜy:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym
rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej;
2) analiza i ocena zjawisk i problemów rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej;
3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
4) pobudzanie aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb Ŝyciowych osób
i rodzin;
5) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc
osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról
społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
6) wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa oraz wynikających
z rozeznanych potrzeb społecznych

4. Ponadto Ośrodek realizuje programy mające na celu m.in. przeciwdziałanie
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, w tym projekty systemowe i konkursowe
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

5. W wykonaniu zadań Ośrodek współdziała z:
1) organizacjami społecznymi,
2) Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,
3) zakładami pracy,
4) fundacjami oraz osobami fizycznymi,

5) Powiatowym Urzędem Pracy,
6) Sądami,
7) Prokuratorami,
8) Policją,
9) stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym,
10) organami samorządu terytorialnego,
11) oraz innymi

II. Organizacja i zarządzanie.

§ 7 . 1. Gmina zapewnia Ośrodkowi podstawowe warunki lokalowe i materialne do
prowadzenia działalności statutowej.
1. Nadzór bieŜący nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Rewal, nadzór
merytoryczny sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.
2. Ośrodkiem kieruje i zarządza Kierownik, który równieŜ reprezentuje go na zewnątrz.
3. Kierownika wyłanianego w drodze naboru zatrudnia Wójt Gminy Rewal i jest jego
zwierzchnikiem.
4. Kierownik jest kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów prawa pracy.
5. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim
zatrudnionych. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi a ich prawa
i obowiązki określają przepisy ustawy.
6. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach
z zakresu działań Ośrodka naleŜących do właściwości gminy na podstawie upowaŜnienia
Wójta Gminy Rewal. UpowaŜnienie takie moŜe być takŜe udzielone innemu
pracownikowi Ośrodka na wniosek Kierownika.
7. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz szczegółowe zasady jego funkcjonowania określa
Regulamin Organizacyjny Ośrodka.
8. Ośrodek zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i naleŜyte
wykorzystanie.

III Gospodarka finansowa.

§ 8 . 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach obowiązujących jednostki
budŜetowe w oparciu o środki zaplanowane w budŜecie gminy.
1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody
i wydatki, zatwierdzany przez Wójta Gminy Rewal, stanowiący załącznik do budŜetu Gminy.
2. Ośrodek w porozumieniu z Pełnomocnikiem Wójta Gminy ds. uzaleŜnień lub z osobą
wskazaną i upowaŜnioną przez Wójta Gminy do koordynacji zadań w zakresie profilaktyki
uzaleŜnień prowadzi obsługę finansową realizacji wydatków przewidzianych w gminnych
programach profilaktyki.
3. Ośrodek prowadzi działalność finansową dysponując środkami finansowymi pochodzącymi:
1) z dotacji z budŜetu państwa przekazywanych za pośrednictwem Gminy,
2) ze środków z budŜetu Gminy na podstawie uchwały budŜetowej Rady Gminy,
3) i innych dopuszczalnych źródeł.
4. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.

IV Postanowienia końcowe.

§ 9. 1. Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy w Rewalu,
1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące.

Uzasadnienie
Zmiana statutu Ośrodka spowodowana jest przede wszystkim dostosowaniem jego treści
do obowiązujących aktów prawnych i zadań powierzonych do realizacji przez Ośrodek.
Ponadto w dotychczasowym statucie akty prawne, na podstawie których działa Ośrodek
wymienione zostały szczegółowo. Częsta zmiana przepisów prawa w tym zakresie prowadziła
do dezaktualizacji zapisów statutowych, co wymagało uwidocznienia dokonywanych zmian
w statucie i uruchamiania długotrwałej procedury wdraŜającej zmiany.
W związku z tym w nowym statucie poprzestano jedynie na ogólnych zapisach określających
zadania Ośrodka, zaś dokumentem szczegółowym jest Regulamin Organizacyjny Ośrodka.
Zapisy te uwzględniają zadania powierzone Ośrodkowi do realizacji przez Wójta Gminy Rewal
na podstawie innych aktów prawnych. NaleŜy do nich m.in. ustawa o dodatkach
mieszkaniowych, ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.
PowyŜsze uzasadnia potrzebę uchwalenia nowego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rewalu.

