UCHWAŁA NR VI/99/2019
RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie
Na podstawie art.18 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1520, z 2018 r.
poz. 2243)
Rada Gminy Luzino,
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych.
§ 2. Uchyla się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nadany uchwałą Nr X/73/2015 Rady Gminy
Luzino z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie,
zmieniony uchwałą Nr XVI/153/2016 z dnia 17 marca 2016 r., uchwałą Nr XXVI/277/2017 z dnia 30 stycznia
2017 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/302/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni, od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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Załącznik
do Uchwały Nr VI/99/ 2019
Rady Gminy Luzino
z dnia 23 maja 2019 roku

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Luzinie, zwany dalej „ośrodkiem pomocy” został utworzony na
mocy uchwały Nr XXXV/268/98 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 1998 roku i jest jednostką
organizacyjną gminy, działającą w formie jednostki budżetowej.
1.
2.
3.
4.

§2
Ośrodek pomocy swoją działalnością obejmuje Gminę Luzino.
Siedziba ośrodka pomocy mieści się w Luzinie przy ul. Młyńskiej 7.
Obszar działania dzieli się na rejony pracy socjalnej (opiekuńcze).
Podziału obszaru działania na rejony dokonuje dyrektor ośrodka pomocy, w regulaminie
organizacyjnym ośrodka pomocy, uwzględniając lokalne uwarunkowania i potrzeby z
zapewnieniem należytej dostępności świadczeń.

§3
Ośrodek pomocy używa pieczęci podłużnej w brzmieniu: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Luzinie ul. Młyńska 7, 84 – 242 Luzino” Tel/fax 58 678 20 68 wew. 60, NIP: 5882096009,
REGON: 192616410.
§4
1. Bieżący nadzór nad działalnością ośrodka pomocy sprawuje Wójt Gminy Luzino
z uwzględnieniem uprawnień nadzorczych innych organów w zakresie zadań zleconych.
2. Ośrodek pomocy podlega kontroli i czynnościom nadzorczym wskazanym w rozporządzeniu
Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.).

Rozdział II. Cel i przedmiot działania
§5
Ośrodek pomocy prowadzi działalność zgodną z założeniami polityki społecznej państwa na
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).
1.
2.
3.
4.

§6
W oparciu o obowiązujące prawo, ośrodek pomocy realizuje zadania własne gminy oraz zadania
zlecone gminie.
W zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ośrodek pomocy kieruje
się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Pomorskiego.
Wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, ośrodek pomocy kieruje się
ustaleniami Wójta Gminy Luzino.
Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, jako podmiot właściwy do
organizacji pracy z rodziną, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
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i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) oraz prowadzenia postępowania
w sprawie świadczenia wychowawczego, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.), a także w zakresie pkt 2.7
i 3.4 uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu
kompleksowego wsparcia „Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250).
§7

1. Celem działania ośrodka pomocy jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz
zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności
człowieka;
3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem.
2. Swoje zadania ośrodek pomocy realizuje w szczególności poprzez:
1) rozpoznawanie i ocenę potrzeb osób i rodzin, które trwale lub przejściowo znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej i wymagają pomocy socjalnej;
2) udzielanie osobom i rodzinom pomocy w celu zaspokajania podstawowych potrzeb;
3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin;
4) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodowa skierowana na pomoc we wzmocnieniu
lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi;
5) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę
niezbędnej infrastruktury socjalnej;
6) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
7) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą .
3. Ponadto ośrodek pomocy realizuje inne zadania na podstawie odrębnego upoważnienia
Wójta Gminy Luzino, a w szczególności:
1) zadania gminy określone ustawą z dnia 28 grudnia 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 180 ze zm.);
2) zadania gminy określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.);
3) zadania gminy określone w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.);
4) zadania gminy określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.);
5) zadania gminy określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.), w zakresie opłacania składek na
ubezpieczenie określone ustawą w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz
z zakresu świadczeń rodzinnych;
6) zadania gminy określone ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.);
7) zadania gminy określone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.);
8) zadania gminy określone ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1832 ze zm.);
9) zadania gminy określone ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.);
10) zadania gminy określone ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473),
11) zadania gminy określone ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.);
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12) zadania gminy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U., poz.1061);
13) zadania gminy wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. poz.
2447).
§8
Realizując zadania, ośrodek pomocy współpracuje na zasadzie partnerstwa, z organizacjami pożytku
publicznego, a także innymi organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi zajmującymi się sprawami pomocy społecznej,
w szczególności działającymi na terenie gminy, koordynując działania w tym zakresie.
§9
Ośrodek pomocy może:
1) wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne na zasadach określonych
w Kodeksie postępowania cywilnego;
2) kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
Rozdział III. Zarządzanie i organizacja
§10
Ośrodkiem pomocy kieruje dyrektor zatrudniony przez Wójta Gminy Luzino na podstawie
umowy o pracę.
2. Dyrektor zatrudnia pracowników ośrodka pomocy i ustala dla nich zakresy czynności.
3. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników
ośrodka pomocy.
4. Dyrektor organizuje pracę ośrodka pomocy, podejmuje decyzje w sprawach kadrowych
i merytorycznych należących do jego zadań oraz odpowiada za politykę pomocy społecznej na
obszarze Gminy Luzino.
5. Dyrektor wydaje, z upoważnienia Wójta Gminy Luzino decyzje administracyjne
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy.
6. Upoważnienie, o jakim mowa w ust. 5 może być także udzielone innej osobie, na wniosek
Dyrektora.
7. Dyrektor corocznie składa Radzie Gminy Luzino sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
8. Dyrektor corocznie składa Radzie Gminy Luzino przygotowaną ocenę zasobów pomocy
społecznej.
9. Dyrektor przedkłada Wójtowi Gminy Luzino, opracowany przez siebie regulamin organizacyjny
ośrodka pomocy.
10. Realizacja przez ośrodek pomocy zadań określonych w ustawach o dodatkach mieszkaniowych,
świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o systemie ubezpieczeń społecznych,
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o Karcie Dużej Rodziny, o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów, a także realizacja zadań określonych rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
„Dobry start”, następuje na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta Gminy Luzino.
11. W celu realizacji zadań, dyrektor wydaje, w ramach zwykłego zarządu lub w granicach
udzielonych pełnomocnictw, zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia i inne
nie wymienione akty oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania ośrodka pomocy.
12. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go zastępca.
1.
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§11
1. Realizację zadań ośrodka pomocy zapewniają wchodzące w skład jego struktury: sekcje, zespoły i
samodzielne stanowiska merytoryczne (pracy).
2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań sekcji, zespołów i samodzielnych stanowisk
merytorycznych (pracy) oraz tryb pracy ośrodka pomocy określają regulaminy, w tym: regulamin
organizacyjny, nadane przez dyrektora.
3. Regulaminy wydawane są w drodze zarządzenia dyrektora.
4. Regulamin organizacyjny zostaje przedłożony Wójtowi Gminy Luzino w celu akceptacji.
§12
Obsługę organizacyjną ośrodka pomocy zapewnia Urząd Gminy Luzino, z wyłączeniem obsługi
korespondencji wpływającej i wychodzącej z ośrodka pomocy.

Rozdział IV. Finansowanie ośrodka pomocy
§13
1. Ośrodek pomocy będący jednostką budżetową prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu
dochodów i wydatków, zwanym dalej „planem finansowym”, zgodnie z zasadami określonymi w
przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 869).
2. Działalność ośrodka pomocy finansowana jest ze środków budżetu gminy na podstawie planu
finansowego, uchwalanego przez Radę Gminy Luzino oraz ze środków budżetu państwa
przekazywanych na realizację zadań zleconych.
3. Ośrodek pomocy prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa swoje wydatki
bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu
gminy.
4. Ośrodek pomocy rozlicza się z otrzymanej dotacji na zasadach ustalonych dla jednostek
budżetowych.
§14
Za prawidłową gospodarkę finansową ośrodka pomocy, odpowiada dyrektor ośrodka pomocy.
§15
Ośrodek pomocy posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
§16
Ośrodek pomocy może korzystać ze środków pozabudżetowych, tj. może przyjmować darowizny
i dysponować nimi na cele wskazane przez darczyńcę.
Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 17
1. Statut nadaje Rada Gminy Luzino na wniosek Wójta Gminy Luzino.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu ośrodka pomocy uprawniony jest dyrektor,
w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Luzino.
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UZASADNIENIE
Dotychczasowy Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie, uchwalony uchwałą nr
X/73/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 27 sierpnia 2015 r. w swej treści zmieniany był już
trzykrotnie.
Od czasu uchwalenia statutu, akty prawne na podstawie, których działa Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Luzinie, zostały znacząco zmienione i opublikowane, jako teksty
jednolite. W zaistniałej sytuacji niezbędne jest podanie jednolitych tekstów aktów prawnych, na
bazie których funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie. Kolejna modyfikacja
wprowadziłaby małą przejrzystość dokumentu.
Z dniem 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018
r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start” (Dz. U.
poz. 1061). Zgodnie z treścią § 8 ust. 2 postępowania w sprawie świadczenia dobry start
prowadzone są w jednostce organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowania w
sprawach świadczenia wychowawczego. Powoduje to potrzebę wskazania Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luzinie, jako jednostki realizującej zadania do jakich zobowiązuje wyżej
wymienione rozporządzenie.
Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany nazwy stanowiska osoby kierującej ośrodkiem
pomocy społecznej, z kierownika na dyrektora.
W celu zachowania czytelności dokumentu koniecznym jest uchwalenie nowego statutu.
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