Uchwała Nr VII/69/2007
Rady Gminy Darłowo
z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h" ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 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 i Nr 162 poz. 1568; z
2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i
Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i z 2007r.
Nr 48 poz. 327) oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 45 poz. 319, Nr 104
poz. 708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała:
- Nr XXIII /291/2005 Rady Gminy Darłowo z dnia 2 września 2005 roku
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.
- Nr XXV /305/2005 Rady Gminy Darłowo z dnia 4 listopada 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII /291/2005 Rady Gminy Darłowo
z dnia 2 września 2005r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Darłowie.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

•

Załącznik do uchwały Nr VII/69/2007
Rady Gminy w Darłowie
z dnia 29 czerwca 2007 roku

Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Darłowie

§1
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie zwany dalej
„Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Darłowo
powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej.
2. Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o
finansach publicznych.
3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Darłowo.
4. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Darłowo.
§2
1. Ośrodek działa na podstawie niniejszego Statutu.
2. W sprawach dotyczących Ośrodka, nieuregulowanych niniejszym
Statutem, mają zastosowanie w szczególności przepisy:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U.
Nr 64, poz. 593, z późn. zm./,
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych /Dz. U. z 2006r Nr. 139 poz.992 z późn. zm./,
3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873, z
późn. zm./,
4) ustawy z dnia 30 czerwiec 2005r. o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./,
5) ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego /Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, z
późn. zm./,
6) ustawy z dnia 21 czerwca 200 lr. o dodatkach
mieszkaniowych /Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm./,

7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia
psychicznego /Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm./,
8) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnianiu socjalnym
/Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm./,

§3
Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków budżetu Gminy
Darłowo, budżetu państwa oraz innych źródeł.

§4
1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Darłowo.
3. Głównego księgowego i pozostałych pracowników zatrudnia i
zwalnia Kierownik.
§5
1. Zadaniami Ośrodka jest realizacja zadań własnych Gminy Darłowo
i zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej określonych w
ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności:
1/ koordynowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka,
2/ sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3/ udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego
ubrania osobom tego pozbawionym;
4/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie
wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz
innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania
świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8/ przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
9/ opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę,
która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością

sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub
ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie
zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10/ praca socjalna;
11/organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
12/ prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczowychowawczych
wsparcia
dziennego
lub
mieszkaniach
chronionych;
13/ tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i
rodziną;
14/ dożywianie dzieci;
15/ prowadzenie punktu przygotowywania posiłków i ich sprzedaż;
16/ sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
17/ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności
za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
18/podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej
wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i
realizacja programów osłonowych;
19/ realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy
społecznej, mających na celu ochroną poziomu życia, rodzin i grup
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
2. Ośrodek prowadzi postępowania w sprawach dodatków
mieszkaniowych, zatrudnienia socjalnego i pomocy kombatantom,
uregulowane innymi ustawami.
3. Zadaniem Ośrodka jest współdziałanie z organizacjami
społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i
prawnymi w realizowaniu pomocy społecznej i innych zadań.
4. Zadaniem Ośrodka jest współpraca z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie na rzecz zapewnienia mieszkańcom gminy
pomocy w zakresie działania Centrum.

§6
Nadzór merytoryczny nad zadaniami Ośrodka sprawuje:
l/Wójt Gminy - w zakresie zadań własnych,
2/Wojewoda Zachodniopomorski - w zakresie zadań zleconych.

§7
Szczegółową organizację Ośrodka i podział zadań dla poszczególnych
pracowników określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez
Wójta Gminy Darłowo na wniosek Kierownika Ośrodka.

§8
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla
jego uchwalenia.

