Uchwała Nr XXI/106/04
Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

		Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz 1591, z 2002r, Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz 1806, z 2003r, Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568) Rada Gminy u c h w a l a co następuje:


		§ 1. Zatwierdza się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie stanowiący załącznik do uchwały.

		§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/142/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 26 października 1999 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

		§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.



















































Załącznik do Uchwały
Nr XXI/106/04
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26 maja 2004 r.



S T A T U T
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

		§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie zwany dalej „ośrodkiem” działa na podstawie:

		1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz 593 z  późn. zm.) zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej,

		2. innych przepisów prawnych dotyczących ośrodka i jednostek budżetowych,

		3. niniejszego statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy w Ostródzie.

		§ 2.1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Ostróda.

		2. Ośrodek działa w formie jednostki budżetowej.

		§ 3.1. Siedzibą ośrodka jest miasto Ostróda, terenem działania Gmina Ostróda.

		2. Obszar działania Ośrodka stanowi 8 rejonów opiekuńczych, które obsługuje 8 pracowników socjalnych przygotowanych do wykonywania tej pracy zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej.

		3. Podział obszaru działania na rejony dokonuje Kierownik Ośrodka uwzględniając lokalne uwarunkowania i potrzeby z zapewnieniem należytej dostępności świadczeń.

		§ 4. Ogólny nadzór nad działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych Gminy sprawuje Wójt Gminy Ostróda.

		§ 5. W sprawach zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad realizacją zadań Ośrodka sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

II. ZAKRES DZIAŁAŃ OŚRODKA


		§ 6. Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

		1. ustawy o pomocy społecznej w zakresie zadań:

	a) własnych Gminy,

	b) własnych Gminy o charakterze obowiązkowym,

	c) zleconych z zakresu administracji rządowej,

		2. uchwał Rady Gminy dotyczących lokalnych programów pomocy społecznej,

		3. ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

		4. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

		§ 7.1. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

		2. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

		§ 8. Kierownik Ośrodka może wytoczyć na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.

		§ 9. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

		§ 10. Ośrodek współpracuje z organizacjami, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

III. GOSPODARKA FINASOWA OŚRODKA

		§ 11. Zasady działalności finansowej Ośrodka regulują odrębne przepisy.

		§ 12. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy odzwierciedlający bilans potrzeb na świadczenia pomocy społecznej oraz środki niezbędne na utrzymanie Ośrodka.

		§ 13. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

		§ 14. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA

		§ 15.1. Kierownika Ośrodka zatrudnia Wójt Gminy Ostróda.

		2. Wójt Gminy Ostróda udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

		3. Wójt Gminy Ostróda udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

		4. Upoważnienia o których mowa w ust. 2 i 3 mogą być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

		5. Wójt Gminy Ostróda udziela Kierownikowi Ośrodka pełnomocnictwa do dysponowania funduszami z zakresu realizacji zadań statutowych oraz funkcjonowania Ośrodka zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami a  także do dokonywania czynności prawnych określonych w upoważnieniu.

		6. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków Kierownika Ośrodka ustala Wójt Gminy Ostróda.

		§ 16.1. W Ośrodku pracownicy zatrudnieni są na następujących stanowiskach:

	a) Kierownik Ośrodka

	b) Główna Księgowa

	c) starszy specjalista pracy socjalnej

	d) specjalista pracy socjalnej

	e) starszy pracownik socjalny

	f) pracownik socjalny

	g) aspirant pracy socjalnej

	h) inspektor

	i) referent

	j) kasjer

		2. W Ośrodku tworzy się następujące działy:

	a) Dział Księgowości

	b) Dział Świadczeń, który dzieli się na sekcje:

	- sekcja świadczeń pomocy społecznej

	- sekcja świadczeń rodzinnych

	- sekcja dodatków mieszkaniowych

		§ 17. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności ustalonych przez Kierownika Ośrodka.

		§ 18. Pracownicy Ośrodka podlegają odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej za naruszenie obowiązków oraz ustalonego porządku i dyscypliny na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.

		§ 19. Szczegółowe zasady dotyczące porządku wewnętrznego oraz prawa i obowiązki związane z procesem pracy określa ustawa o pomocy społecznej oraz regulamin pracy ustalony przez Kierownika Ośrodka.

		§ 20. Wynagrodzenia dla pracowników z zależności od posiadanych kwalifikacji i zajmowanego stanowiska ustala się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

