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OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciężkowicach
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)
ogłasza się jednolity tekst Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach,
przyjętego Uchwałą nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011
r. (tj. ogłoszony Obwieszczeniem Rady Miejskiej w Ciężkowicach w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z 2016 r. poz. 4211 z dnia 11 lipca 2016 r.), z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych:
1. Uchwałą nr XXIV/212/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. poz.
2231 z dn. 19.03.2013 r.),
2. Uchwałą nr XIV/91/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz.
1865 z dn. 18.03.2016 r.),
3. Uchwałą nr XV/103/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz.
2977 z dn. 11.05.2016 r.),
4. Uchwałą nr XXXI/263/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIĘZKOWICACH
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach zwany dalej "Ośrodkiem" jest
samorządową jednostką organizacyjną Gminy Ciężkowice utworzoną celem realizacji
własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.
2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
3. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Ciężkowice.
4. Siedziba Ośrodka mieści się w Ciężkowicach przy ul. Tysiąclecia 19.

5. Ogólny i bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Gminy
Ciężkowice.
§ 2. 1 Ośrodek działa w oparciu o przepisy prawne, a w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz.
1876 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst
jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów
wykonawczych,
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372),
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021
r. poz. 305 ze zm.),
5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z
2020 r. poz. 111 ze zm.),
6. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst
jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.),
7. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.),
8. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst
jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1297),
9. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst
jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.),
10. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.:
Dz. U. z 2021 r. poz. 1249),
11. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),
12. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.),
13. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz.
U. z 2020 r. poz. 685),
14. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1744),
15. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:o.: Dz. U. z
2020 r. poz. 1219 ze zm.)
16. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z
2019 r. poz. 2133 ze zm.)
17. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze
zm.),
18. Innych aktów prawnych,
19. Niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka
§ 3.
1. Cele działalności Ośrodka:
1) Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i
uprawnienia,
2) Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
3) Podejmowanie działań mających na celu doprowadzenie osób, rodzin do możliwie
pełnego usamodzielnienia oraz doprowadzenie do ich integracji ze środowiskiem.
2. Zadania Ośrodka:
1) Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej wykonanie, których spoczywa na
jednostkach samorządu terytorialnego, określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz
przepisach wykonawczych jako zadania:
a) własne gminy o charakterze obowiązkowym,
b) własne gminy,
c) zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,
d) zadania realizowane w trybie porozumień.
2) Realizacja w/w zadań polega w szczególności na:
a) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
b) pracy socjalnej,
c) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
d) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,
e) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
f) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowania potrzeb.
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3. Ośrodek wykonuje zadania dodatkowe w zakresie:
1) ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych,
2) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie,
3) prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawania
pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
4) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej,
5) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów,
6) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci,
7) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w
ciąży i rodzin "Za życiem",

8) realizacji projektów systemowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego,
9) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
10) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny,
11) prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych,
12) powadzenia postępowań w sprawach w sprawach o wydanie zaświadczenia o
wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka
gospodarstwa domowego oraz do wydawania w tych sprawach zaświadczeń,
13) prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego,
14) prowadzenia spraw dotyczących najmu lokali socjalnych,
15) Ośrodek może wykonywać inne zadania określone jako zadania Ośrodka wynikające
z przepisów prawa.
4. Ośrodek współdziała i współpracuje w realizacji zadań określonych w niniejszym
rozdziale:
1) z Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami,
stowarzyszeniami,
2) z Sądem Rodzinnym i Opiekuńczym,
3) z Powiatowym Urzędem Pracy,
4) z organizacjami pozarządowymi,
5) z placówkami oświatowo-wychowawczy mi,
6) z innymi jednostkami w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie w Ośrodku
§ 4.
1. Ośrodkiem jednoosobowo kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik jednostki.
2. Stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje z Kierownikiem Ośrodka na zasadach wskazanych
ustawą o pracownikach samorządowych Burmistrz Gminy Ciężkowice.
3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest bezpośrednio Burmistrz Gminy
Ciężkowice.
4. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem
wykonuje upoważniony przez Kierownika pracownik.
5. Burmistrz Gminy Ciężkowice na wniosek Kierownika udziela na rzecz pracowników
Ośrodka upoważnień, do wydawania decyzji, w sprawach z zakresu zadań powierzonych do
realizacji na rzecz Ośrodka.
§ 5. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla
poszczególnych stanowisk pracy w tym ustalenie i opracowanie regulaminu

organizacyjnego Ośrodka określającego szczegółową organizację i funkcjonowanie
Ośrodka,
2) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób
zatrudnionych w Ośrodku,
3) Kierownik Ośrodka pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnianych w
Ośrodku osób, podejmuje decyzje kadrowe i dokonuje czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy,
4) podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej
działalności Ośrodka,
5) nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami,
6) składanie Radzie Miejskiej w Ciężkowicach corocznego sprawozdania z działalności
jednostki,
7) ustalanie zasad wynagradzania dla pracowników Ośrodka na zasadach przewidzianych
prawem oraz opracowanie regulaminu wynagradzania dla jednostki,
8) przestrzeganie praw i obowiązków wynikających z ustawy o pracownikach
samorządowych,
9) dokonywanie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na
urzędniczych stanowiskach na podstawie zarządzenia obowiązującego w jednostce,
10) prowadzenie kontroli zarządczej w zakresie ogółu działań podejmowanych w
Ośrodku dla zapewnienia realizacji celów i zadań określonych w sposób zgodny z
prawem,
11) Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia
alimentacyjne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 6. Szczegółowy zakres działania, strukturę organizacyjną wewnętrzny podział zadań i
odpowiedzialności pracowników określa regulamin organizacyjny opracowany przez
Kierownika.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa i mienie
§ 7.
1. Ośrodek jest jednostką budżetową którego podstawą działalności finansowej jest
zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Ciężkowice plan finansowy do budżetu Gminy
Ciężkowice.
2. Obsługa księgowo-finansowa wykonywana jest przez Ośrodek.
3. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
4. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz
sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
5. Księgowość Ośrodka jest prowadzona zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy o
rachunkowości i finansach publicznych.
6. Obsługę kasową prowadzi Urząd Gminy oraz Krakowski Bank Spółdzielczy w
Ciężkowicach zgodnie z zawartym porozumieniem.

§ 8. Działalność Ośrodka finansowana jest w zakresie zadań własnych ze środków budżetu
gminy a także otrzymanej dotacji do zadań własnych. W zakresie zadań zleconych
finansowanie odbywa się ze środków przydzielonych z budżetu państwa.
§ 9. Ośrodek może korzystać ze środków poza budżetowych, w tym z darowizn, zgodnie ze
wskazanymi celami ich przeznaczenia przez ofiarodawcę lub zgodnie z zadaniami Ośrodka z
zakresu pomocy społecznej.
§ 10. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym
mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, celowości i efektywności ich
wykorzystania.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 11. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego
uchwalenia.
§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązujące.
§ 2:- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXIX/268/21 z dnia 31 maja 2021 r.
(Małop.21.3420) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 czerwca 2021 r.- zmieniony przez § 1
pkt 1 uchwały nr XXXV/310/2021 z dnia 27 października 2021 r. (Małop.21.6208)
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2021 r.
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§ 3 ust. 3:- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXIX/268/21 z dnia 31 maja 2021 r.
(Małop.21.3420) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 czerwca 2021 r.- zmieniony przez § 1
pkt 2 uchwały nr XXXV/310/2021 z dnia 27 października 2021 r. (Małop.21.6208)
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2021 r.
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