UCHWAŁA NR XXXV/219/18
RADY GMINY RYPIN
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, zm. poz. 1000) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1769 zm., poz. 1985 i z 2018 r., poz. 650, poz. 700), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 i z 2018 r., poz. 1000 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/197/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wiesława Sokołowska
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/219/18
Rady Gminy Rypin
z dnia 14 czerwca 2018 r.
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYPINIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2092);
6) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 554 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);
8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 998);
9) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku
poz. 1851 z późn. zm.);

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r.,

11) ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2017 r., poz. 755 z późn. zm.);
12) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.);
13) ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1860);
14) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.);
15) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.);
16) uchwały Nr 50/95 Rady Gminy w Rypinie z dnia 10 marca 1995 roku w sprawie utworzenia Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej;
17) niniejszego statutu.
§ 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Rypin realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.
§ 3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Rypin ul. Lipnowska 4.
§ 4. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Rypin.
Rozdział 2.
Przedmiot działalności Ośrodka
§ 5. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie następujących spraw w zakresie pomocy społecznej:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
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2) praca socjalna, rozpoznanie socjalnych potrzeb społecznych;
3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
7) realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup;
8) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
§ 6. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej ustawowo zlecone lub powierzone Gminie przez Wojewodę
Kujawsko-Pomorskiego, zadania własne gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz realizuje zadania
wynikające z ustaw wymienionych w § 1 poprzez:
1) prowadzenie postępowania administracyjnego i podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
świadczeń rodzinnych;
2) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym pomoc psychospołeczna dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym;
3) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach świadczeń
z funduszu alimentacyjnego i podejmowanie decyzji w sprawach funduszu alimentacyjnego;
4) organizację oparcia społecznego oraz zapewnienie usług opiekuńczych;
5) opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania pomocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego;
6) realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wykonywania
zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny;
7) prowadzenie postępowania administracyjnego i podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
8) realizację zadań określonych ustawą w zakresie opieki zdrowotnej;
9) realizację zadań wynikających z organizacji i umożliwienia pełnienia ról społecznych oraz zawodowych dla
osób niepełnosprawnych;
10) prowadzenie postępowania administracyjnego i podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
świadczenia wychowawczego;
11) prowadzenie postępowania administracyjnego i podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
zasiłków dla opiekuna;
12) prowadzenie postępowania określonego w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
w sprawach jednorazowego świadczenia, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji;
13) realizację zadań określonych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny;
14) realizację zadań określonych w ustawie w zakresie dodatku energetycznego.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie ośrodkiem
§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za jego działalność oraz
prawidłową realizację powierzonych zadań Kierownik Ośrodka.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Rypin.
3. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników
zatrudnionych w Ośrodku.
4. Szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania Ośrodka z uwzględnieniem struktury organizacyjnej
określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie.

Id: 016FCCB4-8377-4A2D-8238-6097BBF38453. Uchwalony

Strona 2

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka
§ 8. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uwzględniający kwoty dochodów
i wydatków określonych przez Radę Gminy uchwałą budżetową.
3. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu państwa i budżetu gminy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również ze środków pozabudżetowych.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 9. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)
zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej.
Uchwalenie nowego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie zostało spowodowane
koniecznością dostosowania jego treści do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Przewodniczący Rady
Wiesława Sokołowska
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