(projekt)
UCHWAŁA Nr ……………
RADY GMINY MIELESZYN
z dnia ……………… 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieleszynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i poz. 1985),
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077), uchwala się, co następuje :
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie.
§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie, zwany dalej
„Ośrodkiem”, działa na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, a w
szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875
ze zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769
ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077).
§ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie stanowi jednostkę
organizacyjną Gminy Mieleszyn powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej
określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).
§ 4. 1. Siedziba
62-212 Mieleszyn.
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2. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Mieleszyn.
§ 5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych
sprawuje Wojewoda Wielkopolski poprzez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§ 6. 1. Ośrodek w ramach realizacji zadań współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Poznaniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie oraz
innymi instytucjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi, kościołami, związkami
wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, prokuraturą, komornikami,
pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi oraz podmiotami realizującymi cele i
zadania z zakresu zadań określonych w statucie Ośrodka i wynikającymi z przepisów
prawa.
2. Ośrodek opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy wynikające ze
stwierdzonych potrzeb i zatwierdzone uchwałami Rady Gminy Mieleszyn.
3. Ośrodek koordynuje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin grup
szczególnego ryzyka.

§ 7. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: „Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Mieleszyn 95, 62-212 Mieleszyn, NIP 784 228 00 21 tel.61 429 50 66” .
§ 8. 1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,
zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,
których szczegółowy zakres określony jest w art. 17 i 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).
2. Ośrodek realizuje także inne zadania, w tym na podstawie odrębnego
upoważnienia Wójta Gminy Mieleszyn, a w szczególności :
1) zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1952);
2) zadania wynikające z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 ze zm.);
3) zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 180);
4) zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze
zm.);
5) zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (Dz. U. 2015 r. poz. 1390);
6) zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.);
7) zadania wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092),
8) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832),
9) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).
3. Ośrodek może realizować inne zadania na podstawie upoważnienia udzielonego
uchwałą Rady Gminy Mieleszyn, w tym zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) polegające na
prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji administracyjnych w zakresie
zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
4. Ponadto Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851), na podstawie
Uchwały Nr XII/71/2016 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie
wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy właściwej do realizacji zadań z zakresu
świadczenia wychowawczego.
§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje odpowiedzialny za całokształt pracy Kierownik, który
odpowiada za realizację zadań statutowych i budżetowych oraz reprezentuje Ośrodek na
zewnątrz.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Mieleszyn, który
jednocześnie jest zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka i dokonuje wobec niego
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Kierownik Ośrodka realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych w Ośrodku
pracowników, dla których jest zwierzchnikiem służbowym.
4. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
5. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
902 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.

1769 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.).
6. Kierownik Ośrodka może upoważnić poszczególnych pracowników do
wykonywania określonych zadań, w tym z zakresu gospodarki finansowej Ośrodka, w
szczególności w razie swej usprawiedliwionej nieobecności.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności :
określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej, w tym między innymi
opracowanie regulaminu organizacyjnego Ośrodka;
dobór kadr i podział zadań;
sporządzanie planów pracy i nadzór nad ich realizacją,;
współpraca z radą gminy, radami sołeckimi i sołtysami;
terminowe kierowanie spraw o zwrot nienależnych świadczeń do postępowania
egzekucyjnego;
przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

8. Szczegółowa struktura Organizacyjna Ośrodka ustalana jest w regulaminie
organizacyjnym Ośrodka.
§ 10. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową prowadzącą działalność
finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
2. Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, działa
wydatkując przyznane dotacje i pozyskiwane dochody zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Planowanie i dystrybucja
obowiązującą klasyfikacją budżetową.
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4. Obsługę finansową Ośrodka jako jednostki organizacyjnej Gminy Mieleszyn
zaliczanej do sektora finansów publicznych prowadzi Urząd Gminy w Mieleszynie
stosownie do zapisów uchwały Nr X/53/2015 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 18 grudnia
2015 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostce organizacyjnej
Gminy Mieleszyn oraz określenia jednostki obsługującej, jednostki obsługiwanej i zakresu
obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi.
5. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 11. 1. Kierownik Ośrodka opracowuje corocznie projekt planu dochodów i
wydatków Ośrodka.
2. Nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Mieleszyn.
§ 12. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXV/167/2014 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 20 czerwca 2014 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie,
2) uchwała Nr XI/63/2016 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mieleszynie.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia
Uchwałą Nr XXV/167/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. Rada Gminy Mieleszyn
uchwaliła Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie. Następnie w dniu
12 lutego 2016 r. podjęta została uchwała zmieniająca ten Statut (uchwała Nr
XI/63/2016 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie).
Zapisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) stanowią, iż zadania pomocy społecznej w gminach
wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej. Z kolei gmina realizując
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi
przez wojewodę. Zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej wykonywane są w
ten sposób, że Ośrodek pomocy społecznej kieruje się ustaleniami odpowiednio wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta.
Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika przede wszystkim z faktu, że
nastąpiła zmiana siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie.
Aktualnie adresem Ośrodka jest Mieleszyn Nr 95. Ponadto znaczny upływ czasu od
uchwalenia poprzedniego Statutu powoduje konieczność uaktualnienia zadań
realizowanych przez Ośrodek, w tym w szczególności w zakresie ustawy z dnia
4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1860).
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

