UCHWAŁA NR XXV/193/13
RADY GMINY LUBARTÓW
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 110 ust.1, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/199/05 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 czerwca 2005 roku
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady
Gminy
Robert Piętka
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Załącznik do uchwały Nr XXV/193/13
Rady Gminy Lubartów
z dnia 12.06.2013 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUBARTOWIE
I. Postanowienia ogólne
§1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zwany dalej „ośrodkiem” jest gminną
jednostką organizacyjną utworzoną do realizacji zadań pomocy społecznej.
§2
Ośrodek działa na podstawie::
1) Uchwały Nr XI/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Lubartowie z dnia 23 kwietnia
1990r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie.
2) niniejszego Statutu
§3
Siedzibą ośrodka jest miasto Lubartów ul. Lubelska 18A.
§4
Obszar działalności ośrodka obejmuje teren Gminy Lubartów.

II. Zadania i cele
§5
Ośrodek realizuje:
1) zadania pomocy społecznej - własne i zlecone określone ustawami,
2) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych,
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3) zadania pomocy społecznej przyjęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych
z organami administracji rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego,
4) zadania wynikające z odrębnych przepisów o randze ustawy wskazujących
bezpośrednio ośrodek pomocy społecznej jako realizatora zapisanych zadań,
5) zadania wynikające z odrębnych przepisów wyznaczone do realizacji w ośrodku przez
Wójta Gminy Lubartów.
§6
Cele działalności ośrodka to w szczególności:
1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia.
3) zapobieganie sytuacjom, o których mowa w pkt. 1 i 2 przez podejmowanie działań
zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrację
ze środowiskiem.
4) pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań,
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin
6) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej w gminie Lubartów,
7) pobudzanie aktywności społecznej w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
osób i rodzin,
8) rozwój niezbędnej infrastruktury społecznej,
9) inicjowanie i rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
§7
W celu realizacji wyznaczonych zadań ośrodek współpracuje, na zasadzie partnerstwa,
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami,
związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

III. Zasady organizacji i funkcjonowania Ośrodka
§8
1. Ośrodkiem kieruje kierownik, zatrudniany przez Wójta Gminy,
2. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do wszystkich osób
w nim zatrudnionych.
3. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich
pracowników Ośrodka.
§9
Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz, zgodnie z zakresem
pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Lubartów.
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§ 10
Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej
§ 11
1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania a przede wszystkim prawidłowej
realizacji zadań mogą być wyodrębniane w Ośrodku działy, zespoły, sekcje ,
wieloosobowe lub samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio
kierownikowi, zastępcy kierownika lub innemu wyznaczonemu pracownikowi
Ośrodka.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka, zależności służbowe, liczbę i rodzaje
działów, sekcji, zespołów, wieloosobowych i pojedynczych stanowisk, strukturę
organizacyjną oraz zadania poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin
organizacyjny ustalony zarządzeniem kierownika i zatwierdzony przez Wójta Gminy.
3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach
samorządowych.
4. Sprawy organizacyjne nie określone w statucie i regulaminie organizacyjnym
regulowane są poprzez zarządzenia kierownika Ośrodka.

IV. Gospodarka finansowa
§ 12
1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę
w oparciu o ustawę o finansach publicznych,
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy,
3. Ośrodek posiada rachunek bankowy.

finansową

§ 13
Majątek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie stanowią składniki mienia
będące w dyspozycji Ośrodka służące realizacji przypisanych zadań.

V. Postanowienia końcowe
§ 14
Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane w trybie właściwym do jego nadania.
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