UCHWAŁA NR XLI/186/2017
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieborowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz. 1948, z 2017 r. poz.730, poz. 935) art. 110 ust.1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583, poz. 1948, poz. 2174, z 2017 r.
poz. 38, poz. 60) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz.1870, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieborowie stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc:
1) Uchwała Nr XXIII/82/04 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 21 października 2004 r. w sprawie nadania
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieborowie (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia
2 grudnia 2004 r. Nr 316 poz. 2624);
2) Uchwała NR XXII/96/08 Rady Gminy Nieborów z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIII/82/04 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 21 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieborowie (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia
19 kwietnia 2008 r. Nr 123, poz. 1207);
3) Uchwała Nr LX/287/2010 Rady Gminy Nieborów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIII/82/04 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 21 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieborowie (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia
17 grudnia 2010 r. Nr 368, poz. 3512).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kozioł
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/186/2017
Rady Gminy Nieborów
z dnia 30 czerwca 2017 r.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie, zwany dalej „Ośrodkiem” lub GOPS, jest
jednostką organizacyjną Gminy Nieborów, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą w formie jednostki
budżetowej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności na podstawie :
1) Uchwały Nr XIII/35/90 Gminnej Rady Narodowej w Nieborowie z dnia 9 kwietnia 1990 roku w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieborowie i Zarządzenia Nr 3/90 Naczelnika
Gminy Nieborów z dnia 10 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
§ 2. GOPS działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz.1518, z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r.
poz. 489 z późn. zm.);
8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882);
9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390);
10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 697);
11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.);
12) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);
13) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
963 z późn. zm.);
14) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r.
poz. 599 z późn. zm.);
15) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1065);
16) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016 r. poz.
162 z późn. zm.);
17) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.);
18) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195
z późn. zm.);
19) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1860);
20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz.783);
21) ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180);
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22) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);
23) ustawy z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2015 r. poz. 2135);
24) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2016 r. poz.487);
25) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności, w tym uchwał Rady Gminy Nieborów i zarządzeń
Wójta Gminy Nieborów;
26) niniejszego Statutu.
Rozdział 2.
ORGANIZACJA OŚRODKA
§ 3. Ośrodek przy oznaczeniu sprawy używa symbolu „GOPS”.
§ 4. Ośrodek ma siedzibę w Nieborowie przy ul. Aleja Legionów Polskich 26.
§ 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu, z adresem
siedziby i numerem telefonu.
§ 6. Swoim zasięgiem działania obejmuje obszar w granicach Gminy Nieborów.
§ 7. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny.
§ 8. Ośrodkiem zarządza jednoosobowo Kierownik, który ponosi pełną odpowiedzialność za jego pracę,
reprezentuje go na zewnątrz w zakresie wynikającym z udzielonych przez Wójta Gminy Nieborów
pełnomocnictw i upoważnień.
§ 9. W czasie nieobecności Kierownika, Ośrodkiem kieruje upoważniony pracownik przez Kierownika
Ośrodka.
§ 10. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka i wykonuje wobec nich
czynności z zakresu prawa pracy.
§ 11. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika w sprawach z zakresu prawa pracy jest Wójt Gminy
Nieborów.
§ 12. Do pracowników Ośrodka stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych.
§ 13. Wszelkie decyzje w sprawach majątkowych włącznie z dysponowaniem środkami pieniężnymi
podejmuje Kierownik Ośrodka.
§ 14. Obsługę finansowo-księgową i obsługę kasową w zakresie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej
i świadczeń rodzinnych Ośrodka prowadzi Urząd Gminy Nieborów.
§ 15. W strukturze Ośrodka wyodrębnia się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci.
Rozdział 3.
CELE I ZADANIA GOPS
§ 16. Podstawowym celem działania Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin, umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w konsekwencji
doprowadzenie w miarę możliwości do samodzielności życiowej osób i rodzin.
§ 17. Ośrodek realizuje:
1) zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej;
2) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym;
3) zadania przekazane w oparciu o przepisy szczegółowe lub upoważnienia do prowadzenia spraw.
§ 18. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują:
1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą;
2) pracę socjalną;
3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
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4) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
§ 19. Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym,
realizowanych przez Ośrodek, należy:
1) opracowywanie 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 oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej oraz 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 na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, o których mowa w art. 42 ustawy
o pomocy społecznej;
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) dożywianie dzieci;
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym
domu;
16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
17) sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji
elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
18) utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
§ 20. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz
pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach 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;
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5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji
o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego
i o szkoleniach.
§ 21. W zakresie realizacji innych zadań pracownicy Ośrodka:
1) prowadzą postępowania dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych;
2) wykonują działania wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzą postępowania w związku
z wydaniem decyzji w tym zakresie oraz postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
3) prowadzą obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego;
4) wykonują czynności z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
5) prowadzą postępowania dotyczące przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego;
6) prowadzą postępowania dotyczące przyznawania i wydawania Karty Dużej Rodziny;
7) ustalają i wypłacają świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
8) potwierdzają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;
9) udzielają wsparcia społecznego osobom objętym ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.
Rozdział 4.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 27. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy
ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
§ 28. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Nieborów.
§ 29. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu państwa oraz budżetu Gminy Nieborów.
§ 30. GOPS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
§ 31. Obsługę finansowo-księgową, obsługę kasową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieborowie
prowadzi Urząd Gminy Nieborów.
Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy Nieborów, jego zmiany mogą być dokonywane w trybie
właściwym do jego nadania.
§ 33. W sprawach dotyczących Ośrodka nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
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