
 

UCHWAŁA NR XX/117/17   

RADY GMINY NOWY DWÓR 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 , 1579, 1948), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60) Rada 

Gminy Nowy Dwór  uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały.  

§ 2. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr VIII/42/11 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Dworze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 238,  

poz. 1582). 

2) Uchwała Nr XV/83/12 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Dworze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2713). 

3) Uchwała Nr XXV/166/13 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Dworze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 54). 

4) Uchwała Nr XIII/78/16 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 30 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

uchwalenia statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Dworze (Dz. Urz. Woj. Podl. 

z 2016 r. poz. 2403). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Dwór.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady 

Jerzy Sulima 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1399



Załącznikdo Uchwały  Nr XX /117 /17 
Rady Gminy Nowy Dwór z 

dnia  31 marca 2017 r. 

 

STATUT  GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ W NOWYM   DWORZE 

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE  

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze, zwany dalej "Ośrodkiem", 
został utworzony na podstawie uchwały Nr V/7/90 Rady Gminy w Nowym Dworze z dnia 22 
lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze 
i działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.); 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze 
zm.); 

4) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz.1047); 

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 
902); 

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1390 ze zm.);  

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 575 ze zm.);  

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze  zm.);  

9) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz. U. z 2016 
r. poz. 963 ze zm.); 

10) ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255); 

11) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828); 

12) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r, o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
546 ze  zm.); 

13) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 
ze zm.); 

14) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 169 ze zm.); 

15) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 
2016 r. poz. 162); 

16) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 
r. poz. 195 ze zm.); 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1399



 

17) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1860); 

18) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.); 

19) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 180); 

20) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków 
mieszkaniowych (Dz. U. 2001 r. poz. 1817 ze zm.); 

21) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220); 

22) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze  zm.); 

23) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 
r. poz. 23 ze zm.); 

24) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu ekzekucyjnym w administracyji (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 599 ze  zm.); 

25) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
922); 

26) ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487); 

27) Uchwał Rady Gminy w Nowym Dworze; 

28) Zarządzeń Wójta Gminy Nowy Dwór; 

29) porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innym podmiotami w celu 
wykonywania innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej; 

30) niniejszego Statutu. 

31) innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek.  

§ 2. 1.Ośrodek jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Nowy Dwór realizującą 
zadania pomocy społecznej.  

2.  Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Nowy Dwór, nie posiadającą 
osobowości prawnej. 

3.  Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 
o finansach publicznych. 

§ 3. 1. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Nowy Dwór. 

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Nowym Dworze przy ul. Wesołej 2. 
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II.  ZAKRES   DZIAŁANO ŚCI 

§ 4.  Celem Ośrodka jest:  

1) rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin mających 
trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie, podejmowaniu działań 
prowadzących do ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem oraz 
zapobieganie powstawania nowych problemów społecznych powodujących 
zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 

2) realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz 
innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez 
Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy 
Nowy Dwór oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta. 

§ 5. 1.Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej mające na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 
godności człowieka. 

3. Pomoc społeczna polega w szczególności na:  

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;  

2) pracy socjalnej; 

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) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 
potrzeb. 

§ 6. Ośrodek realizuje również inne zadania, między innymi wynikające:  

1) z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

2) z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finanowanych ze środków publicznych; 

3) z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

4) z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; 

5) z ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

6) z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

7) z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

8) z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;  

9) z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za  życiem”; 
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10) z ustawy o dodatkach mieszkaniowych; 

11) z ustawy Prawo energetyczne; 

12) z ustawy o systemie oświaty. 

§ 7. 1.Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych 
na podstawie stosownych upoważnień. 

2. Ośrodek może realizować zadania (m. in. projekty, programy) finansowane lub 
współfinansowane ze środków Uni Europejskiej, ministerstwa, organizacji pozarządowych itp. 

3. Ośrodek do realizacji swich zadań statutowych może podpisywać stosowne umowy i 
porozumienia. 

§ 8. Ośrodek w trakcie realizacji statutowych działań współdziała z istniejącymi na terenie 
gminy oraz poza obszarem gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami, 
związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań 
pomocy społecznej oraz podejmuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z 
rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzy i realizuje programy osłonowe. 

 

III. ORGANIZACJA  I  ZARZ ĄDZANIE 

§ 9.  Gmina Nowy Dwór zapewnia Ośrodkowi podstawowe warunki lokalowe i materialne 
do prowadzenia działalności statutowej. 

§ 10. 1.Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik. 

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy Nowy Dwór. Wójt 
wykonuje również czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika.  

3. Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz. 

4. Kierownik Ośrodka wykonuje swoje funkcje na podstawie przepisów prawa oraz 
oddzielnych upoważnień/ pełnomocnictw udzielanych przez Wójta Gminy Nowy Dwór. 

5. Kierownik składa Radzie Gminy Nowy Dwór coroczne sprawozdania z działalności 
Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

6. Obowiązki Kierownika Ośrodka podczas jego nieobecności pełni wyznaczony przez 
Kierownika pracownik.  

§ 11. 1. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, 
zawiera z nimi umowy o pracę i dokunuje wszystkich czynności z zakresu prawa pracy, jest 
pracodawcą zatrudnionych pracownków w Ośrodku. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników Ośrodka ustala 
Kierownik. 

3. Organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Ośrodka określa Kierownik w 
Regulaminie Organizacyjnym w formie zarządzenia. 

4. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach 
samorządowych, przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne przepisy prawa. 
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5. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych oraz regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka. 

§ 12. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia 
alimentacyjne.  

§ 13. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka, 
zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników oraz wykonuje w stosunku do nich wszystkie 
czynności z zakresu prawa pracy. 

IV.  GOSPODARKA  FINANSOWA  

§ 14. 1.Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową według 
zasad obowiązujących jednostki budżetowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i aktów 
wykonawczych do tej ustawy. 

2. Ośrodek prowadzi działalność w ramach budżetu Gminy Nowy Dwór. 

3. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków otrzymanych z budżetu państwa i 
budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych oraz 
unijnych. 

4. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swą działalność z innych 
źródeł. 

5. Kierownik Ośrodka corocznie przedstawia Wójtowi propozycje planu wydatków 
finansowych na rok następny.  

6. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uwzględniający kwoty 
dochodów i wydatków określonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej. 

7. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest poprzez wyodrębniony rachunek 
bankowy. 

§ 15. Obsługę finansową Ośrodka zapewnia Urząd Gminy Nowy Dwór. 

V. POSTANOWIENIE    KOŃCOWE 

§ 16. 1. Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Nowy Dwór. 

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

§ 17. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 

§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązujące.  
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