UCHWAŁA Nr VIII/48/2003
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 30 czerwca 2003r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 z poz. 1591 z późn. zm.) i art.
46 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998
r. nr 64 poz.414 z późn. zm.)
uchwala się , co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baruchowie stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie
w Baruchowie.
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§ 3. Traci moc uchwała nr II/14/1994 Rady Gminy Baruchowo z dnia
22 lipca 1994 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Baruchowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Komorek

Załącznik do Uchwały Nr VIII/48/2003
Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 czerwca 2003r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Baruchowie

Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
I. Postanowienia ogólne
§ 1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie zwany dalej
„Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Baruchowo.
2. Ośrodek działa na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142
poz. 1591 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. nr 64
z późn.zm.),
- uchwały nr XI/43/1990 Rady Gminy w Baruchowie z dnia
20 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej,
- innych przepisów dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych.

II. Nazwa, siedziba i obszar działania
§ 2. 1. Ośrodek nosi nazwę „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baruchowie”.
2. Obszar działania Ośrodka stanowi teren Gminy Baruchowo.
3. Siedziba mieści się w Baruchowie.

III. Cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie
§ 3.1. Celem Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych
osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających
godności człowieka.
2. Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielenie osobom i rodzinom pomocy
społecznej z powodu:
a) ubóstwa,
b) sieroctwa,

c)
d)
e)
f)
g)
h)

bezdomności,
potrzeby ochrony macierzyństwa,
bezrobocia,
niepełnosprawności,
długotrwałej choroby,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych,
i) alkoholizmu lub narkomanii,
j) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
k) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
IV. Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń
§ 4.1. Ośrodek realizuje:
a) zadania własne gminy,
b) zadania zlecone gminie,
c) inne zadania.
2. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek należy:
a) prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie
do nich osób wymagających opieki,
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
c) przyznawanie pomocy rzeczowej,
d) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków pożyczek na ekonomiczne
usamodzielnienie,
f) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych
potrzeb gminy,
g) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
h) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych,
świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie
mieszkań chronionych,
i) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania,
j) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i
możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym,
k) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego,
l) praca socjalna,

m) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
n) zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków
realizacji wymienionych zadań.
3) Do zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek należy:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej,
przysługujących dodatków do świadczeń,
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych
okresowych i specjalnych okresowych,
c) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, o których
mowa w art.27 ust. 1 i 2 oraz w art.31 ust. 4a ustawy o pomocy
społecznej,
d) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w
przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
f) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
g) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących
na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
h) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
i) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź
innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin
po zapewnieniu odpowiednich środków,
j) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie
środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania
określone w pkt a-i.

V. Organy Ośrodka i Struktura Organizacyjna
§ 5. 1. Organem założycielskim Ośrodka jest Rada Gminy Baruchowo.
2. Podmiotem sprawującym nadzór nad Ośrodkiem z ramienia organu
założycielskiego jest Wójt Gminy Baruchowo.
3. W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą:
1. kierownik
2. pracownicy socjalni w rejonach
4.Rada Gminy Baruchowo udziela Kierownikowi upoważnienia do
wykonywania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań
zleconych, zadań własnych fakultatywnych oraz zadań własnych
o charakterze obowiązkowym.
5. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy Baruchowo.
§ 6. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z
działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

VI. Finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
§ 7.1. Ośrodek prowadzi działalność finansową na podstawie budżetu
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Baruchowo oraz rozlicza się z dotacji
celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Kombatantów.
2. Na realizację świadczeń Ośrodek otrzymuje środki finansowe z:
a) budżetu gminy,
b) budżetu wojewody,
c) Państwowego Funduszu Kombatantów,
d) odpłatności za realizowane świadczenia,
e) innych wpływów.
3. Księgowość oraz kasa prowadzona jest przez Urząd Gminy Baruchowo.

VII. Kontrola Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 8. 1. Kontroli i oceny działalności Ośrodka oraz pracy Kierownika,
dokonuje z ramienia organu założycielskiego – Rada Gminy Baruchowo.
2. Kontrola i ocena obejmują w szczególności:
a) realizację zadań statutowych,
b) gospodarkę finansową,
c) prawidłowość gospodarowania mieniem.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Zmiany w Statucie mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy
Baruchowo.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
postanowienia ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 1998 r. nr 64, poz.414, z późn. zm.) Statut Gminy Baruchowo oraz
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 poz. 1591
z późn.zm)

