UCHWAŁA NR XL.254.18
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 11 ust. 2,
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018
r poz.62) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1769, 1985) - Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, w brzmieniu
ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVI/158/08 Rady Gminy Rawa
Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Rawie Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 62 poz. 605 z 2013 r. poz. 4615 z 2016 r.
poz. 2189 z 2017 r. poz. 2899).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Michał Michalik
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Załącznik do Uchwały Nr XL.254.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, zwany dalej "Ośrodkiem" realizuje
zadania wynikające z:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077);
4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180);
5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1952 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz.554);
7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390);
8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r.
poz. 697 z późn. zm);
9) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2092 z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 z późn.zm.);
11) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1851 z późn. zm.);
12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.);
13) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1860);
14) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.);
15) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.);
16) Statutu Gminy Rawa Mazowiecka;
17) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Rawa Mazowiecka, będącą bezpośrednim
organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie Gminy Rawa Mazowiecka.
2. Ośrodek wykonuje również inne zadania przekazane mu do realizacji na podstawie obowiązujących
przepisów, uchwał Rady Gminy Rawa Mazowiecka oraz zarządzeń Wójta Gminy Rawa Mazowiecka.
§ 3. 1. Ośrodek obejmuje swoim działaniem teren Gminy Rawa Mazowiecka.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka przy Al. Konstytucji 3 Maja
nr 32.
§ 4. 1. Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej na terenie Gminy
Rawa Mazowiecka, w tym zadania zlecone przez wojewodę, zadania własne, zadania wynikające z projektów
realizowanych przy wspieraniu funduszy Unii Europejskiej, a w szczególności:
1) analiza, ocena i diagnostyka zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
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2) udzielanie świadczeń ( w tym organizowanie opieki i usług domowych );
3) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we
wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi;
4) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, w tym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowymi, szkołami
podstawowymi i publicznymi gimnazjami, których statutowym celem jest pomoc rodzinie i zwalczanie
patologii społecznej;
5) aktywizowanie środowiska lokalnego.
2. Szczegółowy zakres zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez
Ośrodek określa ustawa o pomocy społecznej.
3. Ośrodek realizuje również zadania Gminy Rawa Mazowiecka wynikające z innych ustaw, w tym:
1) ustawy o dodatkach mieszkaniowych, poprzez przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;
2) ustawy o świadczeniach rodzinnych, poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie świadczeń
rodzinnych;
3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, poprzez przyznawanie i wypłacanie świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
4) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez opracowanie i realizację
gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi
organizacyjnotechnicznej zespołu interdyscyplinarnego;
5) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poprzez realizację zadań własnych gminy
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
6) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, poprzez ustalanie i wypłacanie zasiłków dla
opiekunów;
7) ustawy o Karcie Dużej Rodziny, poprzez przyznawanie i wydawanie Kart Dużej Rodziny;
8) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, poprzez przyznawanie i wypłacanie świadczenia
wychowawczego;
9) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” przez ustalanie uprawnień, przyznawanie
i wypłacanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka;
10) ustawy o systemie oświaty przez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie stypendiów szkolnych
i zasiłków szkolnych;
11) ustawy prawo energetyczne, poprzez przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych.
§ 5. 1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor Ośrodka.
2. W przypadku nieobecności Dyrektora Ośrodka zastępuje go upoważniony przez Dyrektora – pracownik
Ośrodka .
3. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Rawa Mazowiecka.
4. Za wyniki pracy Ośrodka odpowiada Dyrektor.
5. Dyrektor Ośrodka jest przełożonym dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje wobec
podległych pracowników wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
6. Dyrektor Ośrodka za pomocą zarządzeń wewnętrznych reguluje wszystkie istotne sprawy związane
z organizacją i działalnością Ośrodka.
7. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
8. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Ośrodka wykonuje Wójt Gminy Rawa
Mazowiecka.
§ 6. Dyrektor Ośrodka w szczególności odpowiada za:
1) Prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.
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2) Opracowywanie projektów budżetowych dotyczących finansowania pomocy społecznej.
3) Prawidłową realizację rocznego planu finansowego Ośrodka.
§ 7. W Ośrodku funkcjonuje „Dział Świadczeń Rodzinnych” zajmujący się realizacją zadań, o których
mowa w § 4 ust. 3 pkt. 2, 3, 6, 8, 9 i 10 niniejszego Statutu.
§ 8. 1. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji celowych przyznawanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami na realizację zadań zleconych gminie, a w zakresie zadań własnych – z budżetu gminy.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.
3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny.
§ 10. 1. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Rawa Mazowiecka.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 11. W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy
prawa.
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