
RADA GMINY 	 Zalctcznik do 
MALA WIES Uchwaly Nr 197IXXV12009 

Rady Gminy Mala Wies 
z dnia 25 wrzesnia 2009 roku 

STATUT 

GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W MALEJ WSI 


I. Postanowienia ogolne 

§1 

l.Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Malej Wsi zwany dalej "Osrodkiem" 

dziala na podstawie uchwaly Nr 47/IXJ90 Gminnej Rady Narodowej w Malej Wsi z 

dnia 26 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Osrodka Pomocy 

Spolecznej w Malej Wsi. 

2.Siedzibct Osrodka jest miejscowosc Mala Wies. 


§2 

Osrodek jest jednostkct organizacyjnct Gminy, podleglct Wojtowi Gminy, zwanemu 
dalej "Wojtem", dzialajctcct w formie jednostki budzetowej. 

§3 

1. 	 Osrodek wykonuje swoje zadania zgodnie z przeplsaml prawa, a w 
szczegolnosci zgodnie z: 
1) ustawct z dnia 12 marca 2004r. 0 pomocy spolecznej (Dz. U. z 2008r., Nr 
115, poz.728 - tekstjednolity, z pozn.zm.), 
2) ustawct z dnia 28 listopada 2003r. 0 swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2006r., Nr 139, poz. 992 - tekstjednolity, z pozn.zm.) 
3) ustawct z dnia 7 wrzesnia 2007r. 0 pomocy osobom uprawnionym do 
alimentow (Dz. U. z 2009r., Nr 1, poz. 7- tekst jednolity, z pozn.zm.) 
4) uchwalami Rady Gminy Mala Wies, zwanct dalej "RadCl.", 
5) upowaZnieniami W ojta, 
6) niniejszego statutu. 

2. 	 Osrodek: 
1) realizujctc zadania zlecone w zakresie pomocy spolecznej z zakresu 
administracji rzctdowej, kieruje si~ ustaleniami przekazanymi przez Wojewod~ 
Mazowieckiego, 
2) wykonujctc zadania wlasne gminy z zakresu pomocy spolecznej, kieruje si~ 
ustaleniami W ojta. 



§4 


Nadzor nad realizacj<t zadan przez Osrodek, a takZe nad zgodnosci<t zatrudnienia 
pracownikow z wymogami kwalifikacyjnymi sprawuj<t Wojt i Wojewoda 
Mazowiecki. 

§5 

Realizuj<tc powierzone zadania Osrodek wspoldziala z: 

l.samorz<tdem terytorialnym, 

2.terenowymi organami administracji rz<tdowej, 

3.organizacjami spolecznymi i pozarz<tdowymi, Kosciolem Katolickim, innymi 

kosciolami, zwi<tzkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, a takZe 

innymi instytucjami oraz osobami fizycznymi. 


II. Zakres dzialania Osrodka 

§6 

1. 	 Osrodek wykonuje zadania pomocy spolecznej wlasne gminy i zlecone gminie 
z zakresu administracji rz<tdowej na terenie gminy Mala Wies. 

2. 	 Osrodek realizuje takZe zadania z zakresu swiadczen rodzinnych jako zadania 
zlecone z zakresu administracji rZ<tdowej. 

3. 	 Osrodek realizuje rowniez zadania z zakresu ustawy 0 pomocy osobom 
uprawmonym do alimentow jako zadania zlecone z zakresu administracji 
rz<tdowej. 

III. Organizacja Osrodka 

§7 

1.0srodkiem kieruje Kierownik. 

2.Kierownik Osrodka sklada Radzie coroczne sprawozdanie z dzialalnosci Osrodka 

oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spolecznej. 


§8 

Kierownik Osrodka dziala na podstawie upowaznien udzielanych przez Wojta. 

§9 

Szczegolow<t organizacj~ i zasady dzialania wewn~trznych komorek organizacyjnych 
Osrodka okresla regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Osrodka, po 
uprzednim zatwierdzeniu go przez W ojta. 



§ 10 


Regulacje plac pracownik6w Osrodka przeprowadza Kierownik Osrodka po 
uprzednim wyrazeniu zgody przez W6jta. 

§ 11 

Obslug~ kasowo - ksi~gowctprowadzi Osrodkowi Urzctd Gminy w drodze odr~bnego 
porozumlema. 

IV. Finansowanie Osrodka 

§ 12 

Osrodek realizuje zadania pomocy spolecznej na podstawie planu finansowego 
zgodnie z przepisami 0 rachunkowosci i 0 finansach publicznych. 

§ 13 

1. 	 Dzialalnose Osrodka finansowana jest przez budzet gminy w zakresie zadan 
wlasnych, a w zakresie zadail zleconych przez budzet panstwa. 

2. 	 Zadania wlasne z zakresu pomocy spolecznej mogct bye dofinansowane z 
budzetu pailstwa w fonnie dotacji celowej. 

V. Pracownicy Osrodka 

§ 14 

1.Stosunek pracy z Kierownikiem Osrodka nawictzuje W6jt na podstawie umowy 0 

prac~. 

2.Pracownik6w Osrodka zatrudnia Kierownik na podstawie umowy 0 prac~. 

§ 15 

Prawa i obowictzki pracownik6w zatrudnionych w Osrodku regulujct przepisy: 
1. 	 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 0 pracownikach samorzctdowych (Dz.U.z 

2008 r Nr 223, poz.1458), 
2. 	 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 0 pomocy spolecznej (Dz.U. z 2008r., Nr 115, 

poz.728 - tekstjednolity, z p6zn.zm.). 



VI. Postanowienia przejsciowe i koncowe. 

§ 16 

Zmiany w statucie mogct bye dokonywane w drodze podj~cia uchwaly przez Rad~. 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie majct zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. 0 pomocy spolecznej oraz wydane na jej podstawie 
przepisy wykonawcze. 

PRZEWODNICZ1\CY 

R:;~m;ty
~ , ard Gankowski 




