UCHWAŁA NR Lvv295ll4
RADY GMII{Y Żnl.,tzKow

z dnia 30 października20|4 r.

w sprawienadaniastatutuGminnego
ośrodka
Pomocy
Spotecznej
w że|azkowie
Napodstawie
art.7 ust.1 pkt.6;art.9 ust.1,art.'18
ust.2 pkt.9 lit.,,h"i pkt.'15ustawy
( Dz.U. z f013r. poz.594ze zm.)
gminnym
z dnia8 marca1990r. o samorzqdzie
W zwiqzkuz art. 110 ust 1; 2; 3 i 7 ustawyz dnia 12 marca 2004 r.
(Dz.U. 22013
o pomocy
r. poz.1822e
spolecznej
zm.);art.20ustawy
z dnia28listopada
(tj.0z'u.z2013r.poz.1456zpóŹn.
2003r.o świadczeniach
rodzinnych
zm.);art.31ust.1
(t.j.oz.u.
ustawy
z dnia7 września
2007r.o pomocy
osobom
uprawnionym
doa|imentów
z 2012r. poz.1228ze zm.)9 lit.,,a";ustawyz dnia21czenruca
2001r. o dodatkach
(Oz.U
mieszkaniowych 22013r. poz.966ze zm.)art.10ustawyo wspieraniu
rodziny
( 0z.u. z2013r, poz,135
pieczy
i systemie
zastępczej
zezm.) art.11ust.2 ustawy
zdniaf7
( Dz.U
publicznych
sierpnia
2009r.o finansach
.22013
r,poz.885zezm.)
Uchwa|a
się,conastępuje:
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Nadaje
sięStatut
Gminnego
ośrodka
Pomocy
Spotecznejw
Żelazkowie
stanowiqcy
załqcznik
nr1doniniejszej
uchwaty.

52
powierza
Wykonanie
uchwały
sięWójtowi
Ze|azków.
Gminy

53
TracimocUchwalaNrXX/112
l1f RadyGminyZelazkówz dnia29marca2012r,w sprawie
nadania
statutu
Gminnego
ośrodka
Pomocy
Spotecznejw
Ze|azkowie.

54
podjęcia.
Uchwała
wchodziw
życie
z dniem

PRzEWoDNIczĄcY
RADYGMINY
iruzrÓw
Dariusz
Wawrzyniak

UZASADNIENIE
NRLv|/295/14
doUCHWAŁY

żruzrÓw
GM|NY
RADY

2014r.
Z dnia30paŹdziernika
PomocySpołecznej
ośrodka
w sprawienadaniastatutuGminnego
w ielazkowie

jednostka
jakobudzetowa
w Zelazkowie
Społecznej
Pomocy
ośrodek
Gminny
Wszczególności
określajqcego
napodstawiestatutu
dziata
g'iny Że|azków
organizacyjn.
podstawowej.
w tymdziatalności
dziatalności,
jej-nazwę,
'iea'iuęiprzedmiot
gminy
nowychzadańna samorzqd
prawai natozenie
zmianw przepisach
Dużai|ośĆ
statutuGoPs i nadania
dotqdobowiqzujqcego
uchyienia
koniecznośĆ
spowodowała
Gminnego
przedmiotu
dziatalności
aktua|nego
okreś|enia
nowegow celuszczegółowego
w Żelazkowie.
Spotecznej
Pomocy
ośrodka

Zatqcznik
nr1
doUchwaty
Nr LVI/295/14
RadyGminy
ielazków
z dn.30paŹdziernika
2014
STATUT

GMINNEGo
PoMocYsPoŁEczNEJ
oŚRoDKA
w żelazkowie
Rozdział
l
PosTANoWlENIA
oGÓLNE

s1

PomocySpotecznej
w Że|azkowie,
zwanyda|ejGoPsjestbudzetowq
GminnyOśrodek
jednostkq
gminyŻe|azków,
organizacyjnq
utworzonq
rrzezGminnqRadęNarodowq
1990r.
w Żelazkowie
Nrx|165l90
z dnia20kwietnia
Uchwatq
Pomocy
Żelazkowie
działa
napodstawie:
Gminny
ośrodek
Spotecznejw
gminnym(Dz.U' z 2013r, poz.594
ustawyz dnia8 marca1990r' o samorzqdzie
zezm.);
.ustawyz dnia21|istopada
(oz.u. z2014r,
2008r.
o pracownikach
samorządowych
poz.120f
)',
. ustawy
( oz.U.z2013|, poz.182ze
z dnia12marca
f004r' o pomocy
społecznei
zm')
'ustawyz dnia27sierpnia
(
publicznych02.U. 22013r. poz.885
2009r o finansach
ze zm.)
,1994
. ustawy
(Dz.U' z 2013r' poz.330
z dniaz dnia29 września r. o rachunkowości
zezm.)
. ustawy
( Dz.U, z2013r, poz,
2003r.o świadczeniach
rodzinnych
z dnia28 listopada
1456zezm.);
'ustawy
( Dz.U 22013r.
poz.966
mieszkaniowych
z dnia21czenruca
2001r.o dodatkach
ze zm.)
. ustawyz dnia7 września
2007r, o pomocyosobomuprawnionym
do a|imentów
(Dz.U.zf012r.poz.12f8zezm.);
. ustawy
2004r' o świadczeniach
opiekizdrowotnej
finansowanych
z dnia27sierpnia
(Dz'U.z 2008r.
pub|icznych
ze środków
Nr164poz,1027
zezm.)
. ustawyz dnia4 kwietnia
2014r, o ustaleniui wypłacie
zasiłkówd|aopiekunów
(D.2.U.22014
r. poz.567)
. ustawy
( oz.u. z2013r., poz.135
pieczyzastępczej
o wspieraniu
rodzinyisystemie
ze zm.)
. ustawy
przemocy
z dnia29|ipca
2005r.o przeciwdziałaniu
w rodzinie( Dz.U.z2005
r.Nr180poz.1493
zezm.)
' ustawy
( Dz.U.z2011Nr
socjalnym
43
z dniaz dnia13czerwca
2003r.o zatrudnieniu
poz.225
ze zm.)

.ustawyz dniaz dnia27sierpnia
oraz
199]r, o rehabi|itacji
zawodowej
ispołecznej
( 0z.u' z f011Nr
127poz'721zezm,)
zatrudnianiu
osóbniepetnosprawnych
' ustawy
rynku
zatrudnienia
i instytucjach
2004r.o promocji
z dniaz dnia20 kwietnia
pracy(Oz.U.z 2013poz.674zezm.)
. ustawyz dniaz dnia13 paŹdziernika
1998.o systemieubezpieczeń
społecznych
( Dz.U.z 2013poz.1442zezm.)
. ustawyz dniaz dnia14czerwca
1960r. kodekspostępowania
administracyjnego
( Oz.U.z 2013
r"poz.267zezm.)
. ustawyz dniaz dnia24 kwietnia
i woIontariacie
2003r. o pożytkupublicznym
( Dz.U.z 2014
r.poz.1118)
- ustawa
(Dz.U.2f012r.poz.1059zezm.)
r Prawoenergetyczne
z dnia10kwietnia
1997
z dnia10grudnia
20.13
r. w sprawieustanowienia
Nr 221RadyMinistrów
uchwaty
gmin w zakresiedożywiania
programuwspieraniafinansowego
wie|o|etniego
(ttl.p.
państwaw zakresie
na|ata2014-2020
zf013r.poz.1024)
dożywiania,'
,,Pomoc
. uchwa{y
z dniaf7 ma1a2014r, W sprawieustanowienia
Nr 85 RadyMinistrów
( lttl.p'
programu
z2014r.poz.430
dla rodzinwie|odzietnych
rzqdowego
).
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jestgmina
Ze|azków,
1.obszarem
dziatania
GOPS
podadresem
138'
Ze|azków
2.Siedziba
GOPSmieścisię
kierownik
dokonuje
Ośrodka
uwzględniajqc
obszaru
dziatania
GOPSna rejony
3. Podziatu
gminyna|ezytej
i potrzeby
zapewnienia
mieszkańcom
dostępności
|okalne
uwarunkowania
doświadczeń.
i w pelnym
Pomocy
używapieczęci
z pełnym
adresem
4' Gminnyośrodek
Społecznej
brzmieniu.
w Ze|azkowie
mozeużywaĆ
nazwyskróconej
Pomocy
Społecznej
5. GminnyOśrodek
lub,,ośrodek,,.
,,G0PS''
gminysprawuje
zadańwtasnych
naddziała|nościq
GOPSol.u,nlo'rea|izacjq
1.Kontro|ę
RadaGminy
Ze|azków.
WójtGminy
GoPssprawuje
Ze|azków'
2.Biezqcy
nadzórnaddziatalnościq

54

GminnegoośrodkaPomocySpotecznej
1' Szczegółowq
strukturęorganizacyjnq
przezkierownika
opracowany
GOPS
Regu|amin
Organizacyjny
W Ze|azkowie
określa
przezWójta Gminy Ze|azków,
wprowadzony
zarzqdzeniem
i po zatwierdzeniu
kierownika
ośrodka'
wewnętrznym
pracy
i znosiKierownik
GOPS.
w GOPStworzy
2.Stanowiska

il

/

Rozdział
lI
zAKREs
IcELDZIAŁAN|A

5s

Pomocy
Spotecznej:
Gminny
Ośrodek
.l.wspiera
potrzeb
dozaspokojenia
niezbędnych
zmierzajqcych
osobyi rodzinyw wysitkach
godności
odpowiadajqcych
człowieka.
i umoż|iwia
imzyciew warunkach
przezwyciężenie
których
trudnych
sytuacji
zyciowych,
2. umoz|iwia
osobomi rodzinom
pokonaĆ,
własne
uprawnienia,
wykorzystujqc
zasoby
i mozliwości.
niesqoneWstanie
usamodzie|nienia
dziatania
zmierzajqce
do zyciowego
osób i rodzinoraz
3. podejmuje
ichintegracji
ześrodowiskiem'

56

. Pomocspoteczna
po|ega
w szczegó|ności
na:
. przyznawaniu
przewidzianych
ustawq
świadczeń,
i wypłacaniu
' pracysocjalnej,
. prowadzeniu
i rozwoju
niezbędnej
infrastruktury
socja|nej,
. analizie
naświadczenia
i ocenie
zjawisk
rodz4rych
zapotrzebowanie
z pomocyspołecznej,
. rea|
potrze
b spotecznych,
izacjizadańwynikajqcy
chz rozeznanych
' rozwijaniu
nowychformpomocyspotecznej
isamopomocy
w ramachzidentyfikowanych
potrzeb.

s7

gminy,
wtasne
kieruje
1' GoPsrea|izujqc
zadania
sięustaleniami
WójtaGminyZe|azków,
z zakresuadministracji
rzqdowej,
natomiast
zadaniaz|econe
zgodniez ustaleniami
przezWojewodę
przekazanymi
Wie|kopolskiego.
gminy
i środków
rzqdowej.
ześrodków
wtasnych
administracji
2.GoPsjestfinansowany
przepisami
zadania
nałożone
ustawi aktówprawnych
wydanych
w ce|u
3' GoPsrea|izuje
ichwykonania.

58

1' Do zadań własnychgminy wynikaiqcychz ustawy o pomocyspotecznej
należq:
o charakterze
obowięzkowym
. opracowywanie
gminnej
problemów
rozwiqzywania
i realizacja
strategii
społecznych
programówpomocy spotecznej,profi|aktyki
ze szczegó|nym
uwzg|ędnieniem
prob|emów
a|koho|owych
i innych,którychce|emjestintegracja
osób
i rozwiqzywania
ryzyka;
i rodzin
z grupszczególnego
. sporzqdzanie
pomocy
ocenyw zakresie
zgodniez art.16,,a,,ustawyo pomocyspotecznej
spotecznej
. udzielanie
posiłku
zapewnienie
orazniezbędnego
ubrania
osobomtego
schronienia,
pozbawionym;
. przyznawanie
okresowych;
i wypłacanie
zasitków
. przyznawanie
zasiłków
ce|owych;
i wypłacanie
. przyznawanie
powstatych
zasitków
ce|owych
napokrycie
wydatków
iwyptacanie
losowego;
w wyniku
zdarzenia

. przyznawanie
na pokrycie
wydatkówna świadczenia
i wyptacanie
zasltków
ce|owych

niemajqcym
zdrowotne
osobom
bezdomnym
orazinnymosobom
dochodu
i moz|iwości
uzyskaniaświadczeń
na podstawieprzepisówo powszechnym
ubezpieczeniu
w Narodowym
Funduszu
Zdrowia;
. przyznawanie
bi|etu
kredytowanego;
zasitków
ce|owych
w formie
. optacanie
na ubezpieczenie
emerytalne
i rentowe
za osobę,którazrezygnuje
sktadek
w zwiqzku
z koniecznościq
sprawowania
bezpośredniej,
opieki
z zatrudnienia
osobistej
nad
rodzinyorazwspó|nie
lub cięzkochorymcztonkiem
nie zamieszkujqcymi:
długotnruale
matkq,
|ubrodzeństwem;
ojcem
'pracasocjalna;
. organizowanie
w tym specjalistycznych,
i świadczenie
ustugopiekuńczych,
w miejscu
usług
opiekuńczych
zamieszkania,
zwytqczeniem
specja|istycznych
dlaosóbz zaburzeniami
psychicznymi;
' prowadzenie
i zapewnienie
miejsc
w mieszkaniach
chronionych;
'dozywianie
dzieci;
'sprawienie
pogrzebu,
w tymosobom
bezdomnym;
.kierowanie
pobytmieszkańca
i ponoszenie
dodomupomocy
społecznej
odptatnościza
gminy
w tymdomu;
. pomoc
przystosowaniu
majqcym
osobom
trudnościw
dozyciapozwolnieniu
z zaktadu
karnego.;
. sporzqdzanie
jejwojewodzie,
orazprzekazywanie
równiez
w wersji
sprawozdawczości
z zastosowaniem
systemu
informatycznego;
elektronicznej,
. utworzenie
pomocy
i utrzymywanie
w tymzapewnienie
ośrodka
spotecznej,
środków
na
wynagrodzen
iepracowników;
. przyznawanie
iwypłacanie
zasitków
statych;
.optacanie
naubezpieczenie
zdrowotne
okreś|onych
w przepisach
składek
o świadczeniach
pub|icznych.
finansowanych
opieki
zdrowotnej
ześrodków
gminyponadto
na|ezy
2.Dozadańwłasnych
;
. przyznawanie
i wyptacanie
zasitków
specja|nych
celowych;
. przyznawanie
pomocy
naekonomiczne
iwypłacanie
usamodzielnienie
w formie
zasitków,
pozyczek
w naturze;
orazpomocy
. prowadzenie
pomocy
i zapewnienie
miejsc
w domach
spolecznej
i ośrodkach
wsparcia
gminnym
orazkierowanie
donichosóbwymagajqcych
o zasięgu
opieki;
. podejmowanie
pomocy
innych
zadańz zakresu
spotecznejwynikajqcychz
rozeznanych
potrzeb
gminy,
programów
w tymtworzenie
i realizacja
osłonowych;
.wspÓtpraca
pracy
w zakresie
upowszechniania
ofertpracy
z powiatowym
urzędem
pracy,
wolnych
miejscach
informacjio
ustugach
orazinformacjio
upowszechniania
poradnictwa
zawodowego
i szkoleniach.
3. Do zadań z|econychgminie wynikajqcych
z ustawyo pomocyspotecznej
nalezq:
w szczegó|ności
.organizowanie
i świadczenie
specjalistycznych
ustug
opiekuńczych
w miejscu
zamieszkania
psychicznymi;
d|aosóbz zaburzeniami
. przyznawanie
iwypłacanie
napokrycie
wydatków
zasitków
ce|owych
zwiqzanychz
klęska
/

|ubekologicznq;
żywiotowq
d|aosób
domów'amopomocy
. prowadzenie
środowiskowych
i ,.o'ńo1inirastruktury
z zaburzeniami
PsYchicznYmi;
majqcych
pomocyspolecznej,
programów
. rea|izacja
z rzqdowych
zadańwynikajqcych
,
oraz rozwój
osó6, 'boń i grup społecznych
na celu ochronępo,'ńu Życia"
wsparcia.
specjalistycznego
,
, a także
r-,1 udzielanie
positku
oraz
schronienia,
. przyznawanie
celowych,
zasitków
iwyptacanie
będqcymofiaramihandlu ludŹmi oraz
ubiania cudzoziemcom,
niezbędnego
Rzeczypospolitej
naterytorium
t.ofurowany
'gooę-ni'pobyt
rt*,y uzyska|i
cudzoziem.o',
Polskiej.
opieki'
'wy$atanie
zasprawowanie
wynagrodzenia

:
nalezy
rodzinnych
z ustawyo świadczeniach
wynikajqcych
4. Dozadańośrodka
tj.
rodzinnych
świadczeń
iwypłJcanie
p,,yznawanie
+,,|,
jak:
takich
rodzinnego
.zasitków
dozasitku
órazdodatków
rodzinnych
. dodatek
dziecka,
urodzenia
z tytułu
wychowawczego,
z urlopu
korzystania
w okresie
;ńńkinadózieckiem
' samotnego
dziecka;
wYchowYwania
' wychowfr,vanla
;
niewielodzietnej
w rodzi
dziecka
. ksztatcenia
niepetnosprawnego;
dziecka
i rehabilitacji
. rozpoczęcia
rokuszkolnego
zamieszkania
. pojię.i..wzezdziecko
pozamiejscem
naut.i
tj.
opiekuńczych
b)świadczeń
. zasitków
pielęgnacyjnych
;
.specjalnych
opiekuńczych;
zasiłków
. świadczeń
pielęgnacyjnych
siędziecka
urodzenia
z tytutu
za[omog
c)jednora,o*y.ń
osóbuprawnionych
i zdrowotne
spoteczrre
n. ub.,pi.czenie
sktadek
4.2'optacanie
cztonkiem
opiekinadniepetnosprawnym
sprawowania
z tytułu
opiekuńczych
doświadczeń
rodziny.
i wyptaciezasiłków
i^ .'r|rni:
n|rroć W ustawleo usta|eniu
zadaniaokreślone
5.GOPSrealizuje
dlaopiekunów.
tj.
do a|imentów
uprawnionyrn
pomocosobom
świadczy
GoPSw Żelazkowie
6. Ponadto
z powoduniemozności
materia|nej
się w tiuań.jsytuacji
wspieraosobyznajdujqce
do zwiększenia
.Ii*lnto* i poJe1ńu1.dziataniazmierzajqce
wyegzekwowania
ojpJwiedzia|nościosóbzobowiqzanychdoalimentacji; mieszkaniowych
p,,yin.*.niadodatków
w sprawie
postępowania
prowadzi
7. ośrodek
gmlny.
wtasne
jako
,8 zadanie
dotyczqce
publicznej
sprawyz zakresuadministracji
ńdywidualne
GoPs zatatwia
energetycznego'
dodatku
przyznawania
przeciwdziałania
zadniadotyczqce
realizuje
PomocySpotecznej
9' GminnyOśrodek
w rodzinie.
przemocy

r

program
przyznaje
10'GOPSrea|izuje
rzqdowy
d|arodzinwie|odzietnych,
KARTYDUŻEJ
RODZINY.
przygotowuje
1.l.Gminnyośrodek
Pomocy
w Że|azkowie
Spotecznej
i sktada
wnioski
o
projektów
pochodz4cych
dofinansowanie
z zakresupomocyspo}ecznej
z funduszy
krajorłych
iz UniiEuropejskiej.
projekty
12.GOPSrea|izuje
Programu
operacyjnego
systemowe
Kapitał
Ludzki
w ramach
Dziatania
7.1.Rozwój
i upowszechnianie
aktywnej
integracji.
pub|icznej
13.Ośrodek
wykonuje
zadania
administracji
w zakresie
wspierania
rodzinyi
pieczy
zastępczej.
. Dozadańwłasnych
gminy
na|ezy:
. opracowanie
gminnych
programów
i rea|izacja
3-letnich
wspierania
rodziny;
. tworzeniemożl
podnoszen
iwości
iakwa|
ifikacjiprzezasystentów
rodzi
ny;
. tworzenie
orazrozwójsystemu
opiekinad dzieckiem,
w tym p|acówek
wsparcia
przezywajqcq
dziennego,
orazpracaz rodzinq
trudności
w wypełnianiu
funkcji
opiekuńczo
wychowawczych.
- finansowanie
. kosztów
szko|eń
d|arodzin
wspierajqcych
o podnoszenia
przez
kwalifikacji
asystentów
rodziny
o kosztówzwi4zanych
pomocy
przezrodziny
z udzie|aniem
wspierajqce
. wspótfinansowanie
pobytu
dziecka
w rodzinie
zastępczej,
w rodzinnym
domudziecka,
placówce
p|acówce
opiekuńczowychowawczej,
regiona|nej
opiekuńczoterapeutycznej
preadopo71nym.
Iubintenruencyjnym
ośrodku
. innezadania
pieczy
okreś|one
w ustawie
rodziny
o wspieraniu
i systemie
zastępczej.
14'GOPSrea|izuje
równiez
zadania
wynikajqce
z innych
ustaw,
a Wszczegó|ności:
. ustawyz dnia26 paŹdziernika
1982r' o wychowaniu
w trzeŹwości
i przeciwdziałaniu
(Dz.U.22012r.
po2.1356
alkoholizmowi
zezm.)
' ustawyz dnia29 lipca2005r.o przeciwdziataniu
(tekstjednolityDz.U. 22012
narkomanii
r. poz.124);
.ustawy
(0z.u. z2004r. Nr256,poz.2572
z dnia7 września
1991
r. o systemie
oświaty
zpózn,zm')
. ustawy
o kombatantach
orazniektórych
osobach
będqcych
ofiarami
represji
wojennych
powojennego
iokresu
z dnia24stycznia1991
r.(Dz.U.22014
r.poz.1206)
15.GoPsponadto
rea|izuje
innezadania
okreś|one
uchwatami
RadyGminyZe|azków,
.16'Przedmiotem
dziata|ności
mogqbyĆrównież
innezadaniaprzekazane
ośrodkowi
przezWójta
dorealizacji
Gminy
Ze|azków.

5e

Rea|izujqc
zadaniaustawowe
GOPSw Że|azkowie
wspołpracuje
z sqdami,
instytucjami,
pomocyspotecznej,
organamii jednostkami
a takze z organizacjami
spotecznymi
i pozarzqdowymi,
Kościotem
Katolickim,
innymikościołami,
zwiqzkami
wyznaniowymi,
iami orazosobamitizycznym
stowarzyszen
i i prawnym
i.
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powództwao roszczenia
na Żecz obywate|i
1' Kierownik
GOPSmożewytaczaĆ
alimentacyjne.
wnioskio ustalenie
niezdo|ności
do pracy,niepełnosprawnośc
2. GOPSmożekierowaĆ
przepisami.
doorganów
okreś|onych
odrębnymi
i stopnia
niepełnosprawności
programy
i realizowaĆ
orazprojektyz zakresupomoo/
3. GOPSmożeopracowywaĆ
ześrodków
Europejskiego
Funduszu
Spolecznego'
spotecznejwspołfinansowane
Rozdział
tlt

oRGANlzAcJA
l zARzĄDzANlE
GoPs
511

1.Gminnym
PomocySpołecznej
w Zelazkowie
zarz4dza
i reprezentuje
ośrodkiem
kierownik
ośrodek
nazewnqtrz.
jestzatrudniony
przez
na podstawie
umowyo pracępo przeprowadzonym
2. Kierownik
Wójta GminyZe|azków
otwartymi konkurencyjnym
naborzena wo|neurzędnicze
pracy.
stanowisko
Ze|azków
udzie|a
kierownikowiGOPS
w Żelazkowie
upoważnienia:
3.WójtGminy
postępowań
a) do prowadzenia
iwydawania
decyzji
administracyjnych
w indywidua|nych
pomocy
na|ezqcych
dowtaściwościGminy.
sprawach
z zakresu
spotecznej
W zakresieprzyznawania
b) do wydawania
decyzjiadministracyjnych
dodatków
mieszkaniowych,
postępowań
i wydawania
decyzjiadministracyjnych
W zakresie
c) do prowadzenia
rodzinnych,
świadczeń
postępowań
i wydawania
decyzjiadministracyjnych
W sprawie
d) do prowadzenia
świadczeń
z funduszu
a|imentacyjnego,
wywiadua|imentacyjnego
e) do przeprowadzania
oraz odebraniaoświadczenia
majqtkowego
oddtuznika
alimentacyjnego.
prowadzenia
h) do podejmowania
dziatańwobec dłuznikówa|imentacyjnych,
postępowania
w tychsprawach
decyzji.
iwydawania
potwierdzania
f) do zatatwiania
sprawiwydawaniadecyzjiadministracyjnych
dotyczqcych
prawadoświadczeń
pub|icznych,
finansowanych
ześrodków
opiekizdrowotnej
g) w sprawierea|izacji
z ustawyo wspieraniu
rodzinyi pieczy
zadańwynikajqcych
zastępczej.
postępowania
w sprawach
i wydawania
i) do prowadzenia
decyzjiadministracyjnych
potwierdzania
prawadozasiłków
dotyczqcych
d|aopiekunów.
j) do przyznania
w
KańyDużej
Rodziny
orazdo wydawania
decyzji
administracyjnych
przypadku
|ubstwierdzenia
odmowywydaniaKartyDużejRodziny
utratyuprawnień
programu
d|arodzin
wie|odzietnych.
dokorzystania
z rzqdowego
wsze|kich
w zakresie
realizacji
Projektu
W
k)dopodejmowania
czynności
Systemowego
Programu
operacyjnego
Kapitał
Ludzki'
ramach
mozeudzie|iĆ
upowaznienia
innejosobie
nawniosek
kierownika
4. WójtGminyZe|azków
Ośrodka
Pomocy
Spotecznej.
Gminnego
4. Decyzję
o zwo|nieniu
kierownika
GOPSpodejmuje
WójtGminyZe|azków.

przedWójtemza wtaściwq
przypisanych
5. Kierownik
GOPSodpowiada
rea|izację
powierzonych
mu zadań,prawidtowe
wykorzystanie
GOPSśrodków
finansowo
rzeczowych.
Radzie
6. Kierownik
G0P5sktada
Gminycoroczne
sprawozdanie
z dziata|ności
GOPSoraz
przedstawia
potrzebyW zakresiepomocyspotecznej
orazocenęzasobówpomocy
spolecznej.
7. W czasienieobecności
kierownika
Gminnego
ośrodka
Pomocy
zastępstwo
Spotecznej
pruezWójtaGminystarszy
pracysocja|nej,
przejmujqc
Wyznaczony
obejmuje
specja|ista
jegozadania,
kompetencje
i uprawnienia.
i obowiqzków
8. Szczegotowy
zakresczynności
d|aKierownika
GoPsustalaWójtGminy
Ze|azków.
strukturę
organizacyjnq
okreś|a
Regu|amin
9. SzczegÓtowq
organizacyjny
ośrodka
przez
opracowanyprzez Kierownika.
Regu|amin
stanowipodstawędo okreś|enia
pracowników.
Kierownika
d|aposzczegó|nych
zakresów
czynności
512
1.Doobowiqzków
i uprawnień
Kierownika
GOPSna|ezy
w szczegó|ności:
. opracowywanie
potrzeb
pomocy
i przedstawianie
bilansu
Gminyw zakresie
społecznej
propozycjido
gminy
i przedstawienie
budzetu
dotyczqcych
zadańOśrodka
. zapewnienie
pracy GOPS, dokonywanie
podziałuzadań
wtaściwej
organizacji
pracy;
dlaposzczegó|nych
komórek
organizacyjnych
i stanowisk
. podejmowanie
pracowników
decyzjiw
sprawach
kadrowych
dotyczqcych
GOPS;
. prowadzenie
postępowań
i wydawanie
decyzji
administracyjnych
W sprawach
z zakresu
pomocyspotecznej,
rodzinnych,
świadczeń
świadczeń
z funduszua|imentacyjnego,
W sprawach
dtuzników
a|imentacyjnych,
dodatków
mieszkaniowych,
wspierania
rodziny
i systemupieczyzastępczej
zakresieW ramachupowaznienia
, orazW pozostatym
|ubRadęGminy
udzie|onegoprzezWójta
Gminy
Ze|azków
7elazków,
. podejmowanie
innychkoniecznych
decyzjiw sprawach
dotyczqcych
merytorycznej
działa|ności
GoPs.
jestdo dokonywania
prawnych
2. Kierownik
GOPSuprawniony
w granicach
czynności
pelno
mocn
ictwaudzielo
nego przezWójtaGminy.
powierzonym
przepisami
3. Kierownik
zarz4dza
majqtkiem
zgodniez obowiqzujqcymi
Prawa
s 13
1'Pracownicy
GoPS5qpracownikami
samorzqdowymi
514
pracowników
1.Prawa
iobowiqzki
określa
ustawa
o pracownikach
samorzqdowych
orazustawa
o pomocy
spotecznej
prawa
pracy
2.Czynnościz
zakresu
wobecpracowników
wykonuje
kierownik
GOPS

lV
Rozdział
FINANSOWA
GOSPODARKA

51s

gminy.Kierownik
GOPS zarz4dzapowierzonym
stanowiwtasnośĆ
Majqtekośrodka
jegoochronę
wykorzystanie.
i na|ezyte
zapewnia
mumieniem,
516
jest
jednostki
p|anfinansowy.
gospodarki
finansowej
Podstawq

517

budzetowych.
gospodarki
finansowejjednostek
zasady
stosuje
GOPSw Zelazkowie
518
Wójt Gminy
gospodarkq
sprawuje
finansowq
przezGOPS
Nadzórnad prowadzonq
Zelazków.

s1e

z dn.29.09.1994r,
w ustawie
określonych
nazasadach
prowadzi
rachunkowośĆ
ośrodek
(oz.u.zfO13r.poz.330z pózn.zmianami)
o rachunkowości
520
przepisy:
GoPSregulujq
finansowej
działa|ności
Zasady
. ustawy
(Dz.U zf013r'poz.330z pózn.zm.)
1994r' o rachunkowości
z dnia29września
'ustawyz dnia27sierpnia
( Dz.U.22013r. poz.885
publicznych
2009r. o finansach
z pózn.zm.);
. ustawy
(Dz.U.
publicznych
z2013r ' poz,907
zamówień
2004r' Prawo
z dnia29stycznia
zpóŻn.zm')
.orazwynikajqce
ustaw'
z innych
. porozumienia
pomocy
oraz
spotecznej
w zakresie
zadańz|econych
rea|izacji
w sprawie
pomiędzy
GminqŻe|azków,
zawartego
rzqdowej
administracji
innychzadańz zakresu
Wielkopo|skim.
a Wojewodq
521
rzete|ności,
sięzasadami
kieruje
Ośrodek
gospodarki
finansowej
prowadzenia
W zakresie
.
wykorzystania
i ce|owościjej
efektywności
RozdziatV
KoŃcoWE
PosTANoW|ENlA
922
majqpowszechnie
zastosowanie
statutem
niniejszym
nieuregulowanych
W sprawach
przepisy.
obowiqzujqce
523
dlajegouchwalenia'
formyprzewidzianej
wymagajq
statutu
Zmiany

