Uchwała Nr XI/116/04
Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
we Wręczycy Wielkiej.


         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 110 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 z 2004 r., poz.593/                      Rada Gminy Wręczyca Wielka 

uchwala co następuje:


§ 1.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 16/II/2002 Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.





Załącznik do Uchwały Nr XI/116 /04
                                                                                              Rady Gminy Wręczyca Wielka
                                                                                                                 z dnia 30 kwietnia 2004 r.



STATUT  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
we Wręczycy Wielkiej


ROZDZIAŁ I
Postanowienia   ogólne

§ 1.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej zwany dalej “Ośrodkiem” działa na podstawie:
	Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz.593)

Uchwały Nr 45 / XII / 90 Gminnej Rady Narodowej we Wręczycy Wielkiej z dnia 
      26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we      
      Wręczycy Wielkiej,
	Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
	Innych aktów prawnych,

Niniejszego statutu.

§ 2.
Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Wręczyca Wielka finansowaną na zasadach jednostki budżetowej. 
§ 3.

Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Wręczyca Wielka.




                                                             §4.

            Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej  przy 
            ul. Sienkiewicza 1. 
§ 5.
Ośrodek realizuje:
	zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej , kierując się ustaleniami Wójta.

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.
 inne zadania gminy Wręczyca Wielka przekazane do realizacji przez Wójta Gminy lub wynikające z innych przepisów prawa.

ROZDZIAŁ II

Zadania   i   cele   Ośrodka

§ 6.
Do podstawowych zadań Ośrodka należy realizacja na terenie gminy zadań pomocy społecznej, a w szczególności celem Ośrodka jest:
	wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
	podejmowanie działań zmierzających  do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

§ 7.
Zadania Ośrodka  w szczególności  obejmują: 
	zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w szczególności poprzez:
	przyznawanie i wypłacanie świadczeń, przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami i przepisami,

świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami i przepisami.
	analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 



	 pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu  zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,

współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, w celu rozwijania w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
	rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

inspirowanie działań profilaktycznych,
projektowanie budżetu w ramach zadań statutowych i ustawowych Ośrodka,
koordynację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

§ 10.
W celu realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współdziała na zasadzie partnerstwa z  organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

ROZDZIAŁ III
Organizacja   i   zarządzanie   Ośrodkiem.
§ 11

Bieżący nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy we Wręczycy Wielkiej.
	Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Śląski.
Gmina  zapewnia Ośrodkowi odpowiednie warunki działania i rozwoju na terenie         
gminy  Wręczyca Wielka.
                                                 § 12.
Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz   Kierownik.
Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Wręczyca Wielka.


	Kierownik odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe  wykorzystanie powierzonych środków finansowo – rzeczowych.

Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec władz, organów, instytucji, banków. 
Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
 Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy we Wręczycy Wielkiej coroczne sprawozdanie z zakresu działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań pomocy społecznej. 
Do realizacji zadań statutowych Kierownik Ośrodka jest upoważniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodka wykonuje upoważniony pracownik.
§ 13.
Zakres działania, podział zadań oraz tryb załatwiania spraw określa Kierownik Ośrodka 
w  regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez Wójta Gminy.

ROZDZIAŁ IV
Zasady   gospodarki   finansowej
                                                 
§ 14.
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o finansach publicznych.
	Środki finansowe Ośrodka pochodzą z budżetu gminy i z budżetu państwa.
Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 
Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. 




	Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowany przez kierownika, będący częścią budżetu gminy. 


ROZDZIAŁ V
Postanowienia   końcowe.

§ 15.
1. Statut Ośrodka zatwierdza Rada Gminy Wręczycy Wielkiej. 
2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego uchwalenia. 

§ 16.
Ośrodek używa pieczątki o brzmieniu: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
we Wręczycy Wielkiej 
ul. Sienkiewicza 1 
tel./fax 3192466 


