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UCHWAŁA NR LI/285/10
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. "h" i 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 11 ust. 
2 i 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, 
Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) uchwala się, co 
następuje : 

§ 1. Nadaje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/71/04 Rady Gminy Mokrsko z dnia 22 marca 2004r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku zmieniona uchwałą Nr XVII/88/08 
Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008r. w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mokrsku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
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Załącznik do Uchwały Nr LI/285/10

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 29 października 2010 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne. 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku zwany dalej "Ośrodkiem" działa w szczególności 
na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.); 

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.); 

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.); 

4) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 
z późn. zm.); 

5) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.); 

6) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, 
poz. 7); 

7) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.); 

8) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. 
Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 

9) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.); 

10) Uchwały nr XI/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Mokrsku z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie 
powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku; 

11) Statutu Gminy Mokrsko; 

12) Niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Mokrsko. 

2. Działalność Ośrodka finansowana jest: 

1) dla realizacji zadań - z budżetu państwa; 

2) dla realizacji zadań własnych gminy - z budżetu gminy. 

3. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy w Mokrsku Nr 233, a terenem działania obszar 
administracyjny gminy Mokrsko. 

4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z napisem "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 98-345 Mokrsko, 
woj. łódzkie tel. /043/8863266. 

5. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają przepisy w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych. 

Rozdział 2.
Struktura organizacyjna. 

§ 3. 1. Ośrodek jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych. 
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2. Za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik Ośrodka, który ponosi 
odpowiedzialność za całokształt jego działalności oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. 

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. 

4. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy i księgowego. 

§ 4. 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące działy: 

1) Dział pomocy środowiskowej i świadczeń, w skład którego wchodzą stanowiska: 

a) pracownika socjalnego, 

b) pracownika do spraw świadczeń; 

2) Klub Integracji Społecznej; 

3) Dział usług opiekuńczych, w skład którego wchodzą stanowiska: 

a) opiekunek domowych, 

b) do spraw opiekuńczych i koordynacji; 

4) Dział świadczeń rodzinnych, w skład którego wchodzą: 

a) stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego; 

5) Dział finansowo - księgowy, w skład którego wchodzą stanowiska: 

a) księgowa, 

b) stanowisko do spraw księgowości; 

2. Odpowiednio do uzasadnionych potrzeb oraz możliwości finansowych w ośrodku mogą być 
zatrudnione inne osoby w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie. 

3. Struktura organizacyjna Ośrodka przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do 
Statutu. 

4. Szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych oraz zakres zadań, uprawnień 
i obowiązków pracowników w nich zatrudnionych określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka ustalony 
przez Kierownika i zatwierdzony przez Wójta Gminy. 

Rozdział 3.
Cele i zadania Ośrodka. 

§ 5. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Mokrsko 
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. 

§ 6. Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej należące do kompetencji 
gminy, jako zadania własne gminy, w tym o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej a także inne zadania określone odrębnymi przepisami. 

§ 7. 1. Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 

2) pomocy społecznej; 

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

6) rozwoju nowych form pomocy społecznej i pomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

§ 8. Ośrodek realizuje swoje zadania wspólne z organami administracji rządowej i samorządowej 
współpracujące na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem 
Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 
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Rozdział 4.
Gospodarka finansowa. 

§ 9. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok. 

3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich 
podstawie sprawozdawczość finansową. 

Rozdział 5.
Postanowiena końcowe. 

§ 10. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego uchwalenia. 
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Załącznik do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
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