
UCHWAŁA Nr XII/82/2011 

Rady Gminy w Czernikowie  

z dnia 30 grudnia 2011 r. 
 

 

w sprawie: statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie 
 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) 

i art. 110 ust. 1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
 

 

RADA GMINY 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1  
 

 

Ustala statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 
 

§ 2  
 

 

Traci moc uchwała Nr XXIV/178/2005 z dnia 06 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czernikowie. 
 

 

§ 3  
 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 
 

 

§ 4  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. 

 

 



Uzasadnienia 

 do Uchwały Nr XII /82/2011 

 Rady Gminy w Czernikowie 

 z dnia 30.12.2011 r.  

w sprawie : Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie 
 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika z wystąpienia 

pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21.09.2011 r. - 

stwierdzającego, że prowadzenia obsługi finansowo- księgowej GOPS przez służby finansowe 

Urzędu Gminy jest niezgodne z zapisem art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 

2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.). 

W zaleceniach pokontrolnych wskazano na : zaprzestanie prowadzenia przez UG obsługi 

finansowo-księgowej GOPS i zobowiązanie kierownika jednostki do prowadzenia rachunkowości 

we własnym zakresie oraz zatrudnienia głównego księgowego na podstawie przepisów art. 53 ust. 2 

w związku z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

Podstawą działania jednostki budżetowej jest statut, który określać powinien jej nazwę, siedzibę 

i przedmiot działalności. Od 1 stycznia Ośrodek będzie prowadził odrębny rachunek bankowy oraz 

własną obsługę finansowo-księgowa. Ponadto przejmuje nowe zadania, które dotychczas 

realizowane były przez Urząd Gminy. 

Jednocześnie proponuje się, aby przyjąć ujednoliconą wersję statutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XII/82/2011 

Rady Gminy w Czernikowie  

z dnia 30.12.201 lr. 

 

 

 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W CZERNIKOWIE 
 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie, zwany dalej „Ośrodkiem" jest 

budżetową jednostką organizacyjną gminy Czernikowo utworzoną do realizacji zadań z 

zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań powierzonych na podstawie odrębnych 

przepisów. 

2. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Czernikowo. 

3. Obszarem działania Ośrodka jest teren obejmujący Gminę Czernikowo. 

4. Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy w Czernikowie. 
 

§ 2. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Radzie - oznacza to Radę Gminy w Czernikowie; 

2) Wójcie - oznacza to Wójta Gminy Czernikowo; 

3) Kierowniku - oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Czernikowie; 

4) Ośrodku - oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie. 
 

§ 3.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 08 marcal990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

157, poz. 1240 z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362 z późn. zm.); 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 

poz. 1223 z późn. zm.); 

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 

r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 

6) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz.732 

z późn. zm.); 

7) ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.); 

8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 

r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.); 

 



9) ustawy z dnia 19 sierpnial994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z  

2011 r. Nr 231 , poz. 1375 ); 

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.); 

11) 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.); 

12) innych ustaw określających zadania w zakresie pomocy społecznej; 

13) uchwały Nr XI/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Czernikowie z dnia 27 

kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Czernikowie; 

14) niniejszego statutu. 
 

Rozdział 2  

Cele i zadania ośrodka 

§ 4.Celem działania Ośrodka jest: 

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, 

możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji; 

2) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie 

im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka; 

3) doprowadzenie do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem; 

4) analiza zjawisk wywołujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej; 

5) koordynacja wykonywania gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych. 
 

§ 5. 1. Ośrodek wykonuje zadania zlecone oraz zadania własne gminy z zakresu pomocy 

społecznej, określone szczegółowo przepisami ustaw, o których mowa w § 1 statutu. 

2. W celu realizacji wymienionych wyżej zadań Ośrodek współpracuje z organami gminy, 

centrami pomocy rodzinie, wojewodą, regionalnym ośrodkiem polityki społecznej oraz 

innymi instytucjami i urzędami. 

3. Dopuszcza się możliwość tworzenia w Ośrodku komórki do realizacji innych zadań i 

świadczeń. 

4. Ośrodek ustala uprawnienia do świadczeń i przyznaje do nich prawo. 

5. Opracowanie i realizacja programów osłonowych w zakresie reintegracji zawodowej i 

społecznej wynikających z potrzeb Gminy w tym realizacje projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i 

tworzenie klubów integracji społecznej. 

 



Rozdział 3 
 

Gospodarka finansowa 
 

§ 6. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa gminy 

Czernikowo na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych i o 

rachunkowości. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy obejmujący dochody i 

wydatki zatwierdzony przez Wójta Gminy Czernikowo. 

3. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy. 

4. Środki na finansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek zapewniają odpowiednio 

budżet Gminy i budżet Państwa. 
 

Rozdział 4  

Organizacja Ośrodka 

§ 7 . 1 .  Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik. 

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt. 

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. 

4. Kierownik jest bezpośrednim służbowym przełożonym pracowników Ośrodka i jest 

właściwym do nawiązywania z nimi stosunku pracy. 

5. Kierownik Ośrodka załatwia indywidualne sprawy z zakresu pomocy społecznej na 

podstawie pisemnego upoważnienia Wójta. 

6. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach 

z zakresu pomocy społecznej może być także udzielone przez Wójta innej osobie na 

wniosek Kierownika Ośrodka. 

7. W przypadku nieobecności Kierownika pracą Ośrodka kieruje wyznaczony przez 

niego pracownik. 

8. Kierownik wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza 

regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka. 

9. Pracownikami Ośrodka są pracownicy socjalni oraz inni pracownicy. 
 

§ 8. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się komórkę ds. realizacji świadczeń 

rodzinnych, jedno lub wielostanowiskowe miejsca pracy. 

Organizacja i stanowiska pracy zostaną określone w regulaminie organizacyjnym. 
 

§ 9. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy o 

pracownikach samorządowych oraz ustawy o pomocy społecznej. 
 

§ 10. Kierownik dokonuje podziału pracy między poszczególnych pracowników oraz określa 

szczegółowe zasady funkcjonowania i strukturę organizacyjną Ośrodka. 
 

§ 11. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują organy Gminy i upoważnione osoby w 

sposób i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje również Wojewoda. 
 

§ 12. 1. Kierownik składa Radzie coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz 

przedstawia potrzeby w tym zakresie. 

 



2. Na każde żądanie Rady i jej organów Kierownik Ośrodka jest zobowiązany przedstawić 

informację w zakresie interesującym te podmioty. 
 

 

§ 13. Gminny Ośrodek używa pieczęci nagłówkowej o treści: 
 

 

Gminny Ośrodek 

 Pomocy Społecznej  

87-640 Czernikowo 

 ul. Słowackiego 12  

tel./fax 056/6782388, 054/2875001 
 

 

Rozdział 5 
 

Postanowienia końcowe 
 

§14. 1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwala Rada Gminy Czernikowo.  

2. Zmiany do statutu uchwala się w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

 


