
Załącznik do Uchwały Nr XLVI/294/2018 

Rady Gminy Zbójno  

z dnia 22 sierpnia 2018 r. 

 

 

Statut 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie 

 

 

Rozdział 1. 

Postanowienie ogólne 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie realizuje zadania na podstawie 

obowiązujących przepisów, a w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994,        

z późn. zm.); 

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1769, z 

późn. zm); 

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077,      

z późn. zm); 

4) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1952 z poźn. zm.); 

5) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.    

z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.); 

6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 998); 

7) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 

180); 

8) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z 

późn. zm.); 

9) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.); 

10) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z 

późn. zm.); 

11) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 2092 z późn. zm.);  

12) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.   

z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.); 

13) Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 1860); 

14) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.); 

15) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1030); 

16) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1390); 



17) Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2237 

z późn. zm.); 

18) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z 

późn. zm.);  

19) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1061); 

20) Niniejszego Statutu. 

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Zbójno nieposiadającą osobowości 

prawnej. 

2. Siedzibą Ośrodka jest Gmina Zbójno 

3. Teren działania Ośrodka obejmuje Gminę Zbójno. 

§3. 1. Ośrodek realizuje zadania zlecone i zadania własne Gminy z zakresu pomocy 

społecznej. 

2. Ośrodek 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       

i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

3. Realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Ośrodek kieruje się 

ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. 

4. Ośrodek, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się 

ustaleniami Wójta Gminy. 

5. Ośrodek ponadto realizuje inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych 

wydanych w celu ich wykonania.   

 

Rozdział 2. 

Zakres i cel działania Ośrodka 

§ 4. 1. Do zakresu działania Ośrodka należy prowadzenie spraw wynikających z ustawy      

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 930, z późn. zm.). 

2. Do zakresu działania Ośrodka należy również realizowanie zadań z zakresu 

administracji publicznej wynikających z innych ustaw określających zadania własne            

i zlecone gminy, o ile do ich realizacji Kierownik Ośrodka otrzymał odpowiednie 

upoważnienie. 

3. Działalność Ośrodka obejmuje: 

1) wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 

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

3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom         

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania                   

w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi; 

4) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

5) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 

6) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

7) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb; 

8) koordynację realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych; 



9) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb; 

10) realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu 

Państwa; 

11) na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzenie 

postępowań w związku z realizacją zadań wymienionych w niniejszej ustawie należących 

do właściwości gminy; 

12) na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych prowadzenie postępowań i wypłata 

zasiłków rodzinnych, należnych dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków rodzicielskich, zasiłków pielęgnacyjnych, 

świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych;  

13) na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna prowadzenie 

postępowań i wypłata zasiłków dla opiekuna; 

14) na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzenie 

postępowań i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie 

postępowań wobec dłużników alimentacyjnych; 

15) na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prowadzenie 

postępowań i wypłata świadczeń wychowawczych; 

16) na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” prowadzenie 

postępowań i wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u 

którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu; 

17) na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny prowadzenie postępowań w związku          

z realizacją zadań wymienionych w niniejszej ustawie; 

18) na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych prowadzenie postępowań i wypłata 

dodatków mieszkaniowych; 

19) na podstawie ustawy prawo energetyczne prowadzenie postepowań i wypłata dodatków 

energetycznych; 

20) na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych prowadzenie postępowań dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

21) na podstawie ustawy o systemie oświaty prowadzenie postępowań i wypłata świadczeń 

materialnych o charakterze socjalnym. 

22) na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start” prowadzenie postępowań i wypłata 

świadczeń dobry start. 

§ 5. Ośrodek realizuje inne zadania niż wymienione w § 4 Statutu wynikające z ustaw,      

w tym przede wszystkim:  

1) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.); 

2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1030); 

3)  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 

2015 r., poz. 1390). 



§ 6. Ośrodek współpracuje z istniejącymi instytucjami na terenie Gminy Zbójno 

organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami    

i związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi w celu 

realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. 

 

Rozdział 3. 

Gospodarka finansowa Ośrodka  

§ 7. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Zbójno finansowaną ze środków własnych 

oraz ze środków otrzymywanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań 

zleconych. 

§ 8. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek 

budżetowych w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie                  

o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości. 

2. Pokrywa swoje wydatki ze środków otrzymywanych za pośrednictwem gminy Zbójno, 

zaś otrzymane dochody odprowadza na rachunek budżetu gminy. 

3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan wchodzący w skład budżetu gminy. 

4. Projekt planu na rok budżetowy przedkłada kierownik Ośrodka Wójtowi Gminy Zbójno 

do zatwierdzenia i ujęcia w budżecie gminy. 

5. Kierownik Ośrodka sporządza sprawozdanie finansowe i przedkłada je Wójtowi Gminy. 

§ 9. Środki na utrzymanie Ośrodka pochodzą z: 

1) dotacji Wojewody na realizację zadań zleconych i dofinansowanych zadań własnych 

Gminy;  

2) środków własnych z budżetu Gminy;  

3) z darowizn (w formie rzeczowej); 

4) z innych źródeł. 

§ 10. Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Ośrodka, 

w tym również za wykonanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej. 

 

Rozdział 4. 

Organizacja i zarządzanie ośrodkiem 

§ 11. Ośrodek działa na terenie Gminy Zbójno i jest samodzielną jednostką Gminy. 

§ 12. 1.W skład Ośrodka wchodzą: 

1) Kierownik Ośrodka zwany dalej Kierownikiem; 

2) Główna Księgowa; 

3) Referat pomocy społecznej;  

4) Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego; 

5) Inspektor Ochrony Danych.   

2. Strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności pracowników 

określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka ustalony przez Kierownika. 

§ 13. 1. Wójt Gminy Zbójno wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku 

do Kierownika Ośrodka. 

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. 

§ 14. 1. Kierownik jako organ, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta 

Gminy podejmuje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 

społecznej i świadczeń wymienionych w § 4 ust. 3 należących do właściwości Gminy. 



2. Kierownik jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i gospodarkę 

finansową Ośrodka, kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz. 

3. Kierownik Ośrodka działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego 

przez Wójta Gminy.  

4. Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej  

5. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych            

w Ośrodku. 

§ 15. 1. Status prawny pracowników Ośrodka określa ustawa o pracownikach 

samorządowych oraz ustawa o pomocy społecznej. 

2. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych, pomocy społecznej, kodeks pracy, przepisy wykonawcze oraz regulamin 

organizacyjny Ośrodka. 

 

 

Rozdział 5. 

Nadzór i kontrola 

§ 16. 1. Nadzór i Kontrolę nad działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych i 

zleconych sprawuje Wójt Gminy oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. 

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem Gminy prowadzi Skarbnik 

Gminy. 

Rozdział 6. 

Mienie Ośrodka 

§ 17. 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia 

ustawy o samorządzie gminnym. 

2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte 

wykorzystanie. 

 

Rozdział 7. 

Postanowienie końcowe 

§ 18. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

        PRZEWODNICZĄCY  

              RADY GMINY 

                    Mieczysław Pankiewicz 


