Uchwała Nr XXII/118 /2008
Rady Gminy Mielec
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591
z późniejszymi zmianami) i art.110 ust.1, 3, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej ( jednolity tekst Dz. U. Nr 115 poz. 728 z 2008 r.)

R a d a Gminy Mielec
u c h w a l a , co następuje :

§1
Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu,
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 sierpnia 2008 roku.
2. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Mielcu Nr XVII/81/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mielcu.

Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zwany dalej GOPS jest jednostką
organizacyjną Gminy Mielec utworzoną w celu wykonywania zadań pomocy
społecznej - własnych i zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia 12. 03. 2004
r. o pomocy społecznej / tekst jednolity Dz. U. Nr 115 poz. 728 z 2008 r. / oraz
zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców wynikających z ustawy z dnia
8.03.1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. 2001 r. Nr 142
poz.1591 z późn. zm/.
2. Terenem działania GOPS jest Gmina Mielec.

Rozdział II
Cel i przedmiot działania:
§2
1. GOPS jest instytucją realizującą politykę społeczną państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.
2. Celem działalności GOPS jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia
w warunkach odpowiadających godności człowieka.
3. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa
w ust.1 poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§3
1. W celu realizacji zadań pomocy społecznej GOPS współpracuje w tym zakresie,
na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami
fizycznymi i prawnymi.

Rozdział III
§4
Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
1. Do zadań GOPS w szczególności należy:
a/ przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
b/ praca socjalna,
c/ prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
d/ analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej,
e/ realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
f/ rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
2. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających
z art. 17 ust. 1 i 2. ustawy o pomocy społecznej.
3. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art.
18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
4. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji
rządowej / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zmianami /.
5. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r.
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
/Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zmianami /.
6. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów / Dz. U.Nr 192 poz. 1378 z późn. zmianami /.

Rozdział IV
Zarządzanie i organizacja
§5
1. Działalnością GOPS kieruje Kierownik i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniony jest na podstawie
umowy o pracę przez Wójta Gminy Mielec.
3. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.
4. Kierownik jest pracodawcą dla pracowników GOPS w rozumieniu kodeksu pracy.
5. Pracownicy zatrudnieni w GOPS są pracownikami samorządowymi i mają do
nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U. Nr 21 poz. 124 z późn. zm ).
§6
W czasie nieobecności Kierownika jego funkcję pełni pracownik
upoważniony przez Kierownika.
§7
1. W strukturze organizacyjnej GOPS funkcjonują dwa działy
- Dział Pracy Środowiskowej,
- Dział Świadczeń Rodzinnych.
2. Szczegółowy zakres działania GOPS określa regulamin organizacyjny ustalony
przez Kierownika GOPS po akceptacji Wójta Gminy Mielec.

§8
1. Kierownik GOPS wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach
z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na podstawie
upoważnienia udzielonego przez Wójta.
2. Wójt Gminy Mielec może na wniosek Kierownika udzielić upoważnienia do
wykonywania czynności określonych w ust.1 innemu pracownikowi GOPS.
3. Kierownik GOPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności
Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników
socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik
socjalny na 2 – tys. mieszkańców.

Rozdział V
Gospodarka Finansowa
§9
1. Działalność GOPS finansowana jest:
- ze środków budżetu gminy na zadania własne w tym utrzymanie GOPS
i zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących
zadania określone w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego statutu.
- z dotacji Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone w tym na
utrzymanie i wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania określone
w § 4 ust 3 i 4 niniejszego statutu.
§ 10
1. GOPS jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
obowiązujących jednostki budżetowe oraz posiada własne konta bankowe.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy opracowany przez
Kierownika i zatwierdzony przez Wójta.
3. GOPS prowadzi własną obsługę finansowo – księgową.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Zmiana Statutu może być dokonywana w formie i trybie przewidzianym
dla jego uchwalenia.

