
RADAGMINY
tANCUT Zal'l.cznik 

do uchwary Nr XXIV/202112 
Rady Gminy Lancut 
z dnia 30 pazdziernika 2012 r. 

STATUT 

GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W LANCUCIE 


Rozdzial I 

Postanowienia og61ne 


§l. 

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Lancucie. zwany dalej ..Osrodkiem·· 
dziala na podstawie: 
I) Ustawy z dnia 08 marcal990 roku 0 samorz'l.dzie gminnym (t.j . Oz. U. z 200 I r. Nr 

142 poz. 1591 zp6zn. zm.). 
2) Ustawy z dnia 12 marc a 2004 roku 0 pomocy spotecznej (t.j . Oz. U. z 2009 r. Nr 

175 poz. 1362 z p6zn. zm.). 
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Oz. U. nr 157 poz. 

1240 z p6zn. zm.). 
4) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 0 swiadczeniach rodzinnych (t.j. Oz. U. z 2006 

r. Nr. 139. poz. 992 z p6zn. zm.). 
5) Ustawy z dnia 07 wrzesnia 2007 r. 0 pomocy osobom uprawnionym do aliment6w 

(t.j . Oz. U. z 2009 r. Nr 4. poz.7). 
6) Ustawy z dnia 09 czerwca 20 II r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastypczej 

(Oz. U. Nr 149 poz. 887 z p6zn . zm.). 
7) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdziataniu przemocy w rodzinie (Oz. U. Nr. 

180. poz. 1493 z p6zn . zm .). 
8) Uchwary Nr IX/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Lancucie z dnia 27 lutego 1990 

roku w sprawie powotania Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lancucie. 
9) Statutu Gminy Lancut. 
10) og61nie obowi'l.zuj'l.cych przepis6w prawa. 
11) niniejszego Statutu. 

§ 2. 

I. 	 Osrodek jest jednostk'l. organizacyjn'l. Gminy Lancut. 
2. 	 Osrodek dziala pod nazw'l. ..Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Lancucie". 
3. 	 Terenem dzialania Osrodkajest Gmina Lancut. 
4. 	 Siedzib'l. Osrodka jest miasto Lancut. 
5. 	 Ozialalnosc Osrodka finansowana jest: 


I) ze srodk6w budzetu panst\va. 

2) ze srodk6w budzetu Gminy Lancut. 

3) ze srodk6w pozabudzetowych. 


6. Podstaw'l. gospodarki finansowej Osrodka stanowi plan finansowy opracowywany 
na kazdy rok budzetowy. 



7. 	 Osrodek prowadzi raehunkowosc w opareiu 0 obowi'l.zuj'l.ee przeplsy prawa 
i sporz'l.dza na ieh podstawie sprawozdawezosc finansow'l.. 

8. Osrodek wykonuj'l.e zadania wlasne gminy w zakresie pomoey spoleeznej. 
kieruje si~ ustaleniami W6jta Gminy Laneut. 
9. 	Osrodek realizuj'l.e zadania zleeone z zakresu administraeji rZ'l.dowej w sprawaeh 

pomoey spo1eeznej. kieruje si~ ustaleniami przekazanymi przez Wojewod~ 
Podkarpackiego. 

10. Nadz6r nad realizaej'l. zadan Osrodka sprawuje Rada Gminy Laneut oraz 
Wojewoda Podkarpaeki w zakresie okreslonym przepisami prawa. 

Rozdzial II 

Cele i zadania Osrodka 


§ 3. 

I) 	Celem dzialalnosei Osrodka jest wspieranie os6b i rodzin zamieszkalyeh na 
terenie Gminy Laneut. znajduj'l.eyeh si~ w trudnyeh sytuaejach zyeiowyeh. d'l.z'l.e 
do zaspokojenia niezb~dnyeh ieh potrzeb zyeiowyeh oraz umozliwienie im 
bytowania w warunkaeh odpowiadaj'l.eyeh godnosei ezlowieka. 

2) 	 Swiadezona pomoe winna w miar~ mozliwosei doprowadzic do zyeiowego 
usamodzielnienia si~ i wprowadzic ieh stabilizaej~ i integraej~ ze srodowiskiem. 

3) Zadania w zakresie pomocy spoleeznej obejmuj'l. w szezeg6lnosei: 
I) tworzenie warunk6w organizaeyjnyeh funkcjonowania pomoey 
spo1eeznej, w tym rozbudow~ niezb~dnej infrastruktury soejalnej. 
2) analiz~ i oeen~ zjavvisk rodz'l.eyeh zapotrzebowanie na swiadezenia 
pomoey spoleeznej. 
3) przyznawanie i wyplaeanie przewidzianyeh ustaw'l. swiadezen. 
4) pobudzanie spoleeznej aktywnosei w zaspokajaniu niezb~dnyeh potrzeb 
Zyeiowyeh os6b i rodzin. 
5) prac~ soejaln'l. rozumian'l. jako dzialalnosc zawodow'l. skierowan'l. na 
pomoe osobom i rodzinom we wzmoenieniu lub odzyskaniu zdolnosei do 
funkejonowania w spoleezenstwie oraz tworzeniu warunk6w sprzyjaj'l.eyeh 
temu celowi. 

§ 4. 

I. 	 Osrodek realizuje zadania zleeone i zadania wlasne gminy z zakresu pomoey 
spo1eeznej. 

2. 	 Do zadan wlasnyeh gminy 0 eharakterze obowi'l.zkowym nalezy : 
I) opraeowywanie i realizaeja gminnej strategii rozwi'l.zywania problem6w 

spo1ecznyeh ze szezeg61nym uwzgl~dnieniem program6w pomoey 
spo1eeznej, profilaktyki j rozwi'l.zywania problem6w alkoholowyeh i innyeh. 
kt6ryeh eelem jest integraeja os6b i rodzin z grup szezeg6lnego ryzyka. 
2) sporz'l.dzanie oeeny zasob6w pomoey spoleeznej. 
3) udzielenie sehronienia. zapewnienie posilku oraz niezb~dnego ubrania 
osobom tego pozbawionym. 
4) przyznawanie i wyplaeanie zasilk6w okresowyeh. 
5) przyznawanie i wyplaeanie zasdk6w eelowyeh. 
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6) przyznawanie i wyplacanie zasilkow celowych na pokrycie wydatkow 
powstalych w wyniku zdarzenia losowego. 
7) przyznawanie i wyplacanie zasilkow celowych na pokrycie wydatkow na 
swiadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie majqcym 
dochodu i mozliwosci uzyskania swiadczen na podstawie przepisow 
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 
8) przyznawanie i wyplacanie zasilkow celowych w formie biletu kredytowego. 
9) oplacanie skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osob~. ktora 
zrezygnuje z zatrudnienia \\' zwiqzku z koniecznosci q sprawowania 
bezposredniej. osobistej opieki nad dlugotrwaJe lub ci~zko chorym czlonkiem 
rodziny oraz wspolnie zamieszkujqcymi matkq. ojcem lub rodzenstwem. 
10) praca socjaJna. 
J J) organizowanie i swiadczenie uslug opiekunczych. w tym specjalistycznych, 
w miejscu zamieszkania. z wylqczeniem specjalistycznych uslug opiekunczych 
dJa osob z zaburzeniami psychicznymi. 
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. 
13) dozywianie dzieci. 
14) sprawienie pogrzebu. w tym osobom bezdomnym. 
IS) kierowanie do domu pomocy spo1ecznej i ponoszenie odplatnosci za pobyt 
mieszkanca gminy w tym domu. 
16) pomoc osobom majqcym trudnosci w przystosowaniu Sl~ do zycia po 
zwolnieniu z zakladu kamego. 
17) sporzqdzanie sprawozdawczosci oraz przekazywanie JeJ wlasciwemu 
wojewodzie. rowniez w wersji elektronicznej. z zastosowaniem systemu 
teleinformatycznego. 
18) utworzenie i utrzymanie osrodka pomocy spo1ecznej. w tym zapewnienie 
srodkow na wynagrodzenia pracownikow. 
19) przyznawanie i wyplacanie zasilkow stalych. 
20) oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne okreslone w przepisach 
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych. 

3. Do zadan wlasnych gminy nalezy: 

I) przyznawanie i wyplacanie specjalnych zasilkow celowych. 
2) przyznawanie i wyplacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie 

w formie zasi1kow. pozyczek oraz pomocy w naturze. 
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy spolecznej i 

osrodkach wsparcia 0 zasi~gu gminnym oraz kierowanie do nich osob 
wymagajqcych opieki. 

4) podejmowanie innych zadan z zakresu pomocy spo1ecznej wynikajqcych 
z rozeznanych potrzeb gminy. w tym tworzenie i realizacja program ow 
oslonowych. 

5) wsp61praca z Powiatowym Urz~dem Pracy w zakresie upowszechniania 
ofert pracy. oraz informacji 0 wolnych miejscach pracy. upowszechnienia 
informacji 0 uslugach poradnictwa zawodowego i 0 szkoleniach. 



4. Do zadafl zleconych z zakresu administracji rzqdowej realizowanych przez gmin~ 
nalezy: 

1) organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekuflczych w 
miejscu zamieszkania dla os6b z zaburzeniami psychicznymi. 

2) przyznawanie i wyplacanie zasilk6w celowych na pokrycie wydatk6w 
zwiqzanych z kl~ska zywi010wq lub ekologiczn'\.. 

3) prowadzenie i rozw6j infrastruktury srodowiskowych dom6w 
samopomocy dla os6b z zaburzeniami psychicznymi. 

4) realizacja zadafl wynikajqcych z rzqdowych program6w pomocy 
spolecznej majqcych na celu ochron~ poziomu zycia os6b. rodzin i grup 
spolecznych oraz rozw6j specjalistycznego wsparcia. 

5) przyznawanie i wyp1acanie zasilk6w celowych. a takze udzielenie 
schronienia. posilku i niezb~dnego ubrania cudzoziemcom. 0 kt6rych 
mowa wart .. 5a ustawy 0 pomocy spokcznej. 

6) przyznawanie i wyplacanie zasilk6w celowych. a takze udzielenie 
schronienia. posilku i niezb~dnego ubrania cudzoziemcom. kt6rzy 
uzyskali zgod~ na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

7) 	wyplacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

5. 	 lone zadania gminy realizowane przez Osrodek: 

1) prowadzenie post~powafl w sprawach z zakresu swiadczefl rodzinnych. 
2) prowadzenie post~powafl w sprawach swiadczefl z funduszu 

alimentacyjnego. 
3) podejmowanie dzialafl wobec dluznik6w alimentacyjnych. 
4) prowadzenie dzialafl wspierajqcych rodziny przezywajqce trudnosci 

w 	 wypdnianiu funkcj i opiekuflczo-wychowawczych zgodnie z ustawq 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej. 

5) obsluga organizacyjno-techniczna Gminnego Zespolu 
Interdyscyplinamego ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie. 

6) 	Zadania 0 kt6rych mowa \v ust. 5 nalezqce do zakresu dzialania W6jta 
Gminy Laflcut realizowane Sq przez Osrodek na podstawie upowaznienia 
udzielonego przez W6jta Gminy Laflcut. 

§ 5. 

Osrodek realizuje s\voje zdania wsp6lnie z organami administracji rZqdowej 
i samorzqdowej wsp61pracujqc. na zasadzie partnerstwa z organizacjami spolecznymi 
i pozarzqdowymi. Kosciolem Katolickim. i innymi kosciolami. zwiqzkami 
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 



Rozdzial I II 
Organizacja Osrodka 

§ 6. 

I. 	 Osrodkiem kieruje Kierownik. kt6ry jest odpowiedzialny za caloksztah jego 
dzialalnosci i reprezentuje go na zewn'l.trz. 

2. 	 Kierownika zatrudnia i zwalnia W6jt Gminy Lancut. kt6ry jest zwierzchnikiem 
slliZbowym kierownika. 

3. 	 Powierzone zadania Kierownik wykonuje przy pomocy G16wnego Ksi~gowego 
Osrodka. 

4. 	 Kierownika Osrodku \\ czasic ,iego nieobecnosci zast~pu.ie upowazn iony przez 
KierO\\'nika prac()wnik Osrodka. 

5. 	 Zatrudnianie i zwalnianie pracownik6vv Osrodka nalezy do kompetencj i 
Kierownika. kt6ry pelni funkcj~ zwierzchnika sluzbowego w stosunku do 
pracownik6w zatrudnionych w Osrodku. 

6. 	 Prawa i obowi'l.zki pracownik6w Osrodka reguluj'l. przepisy ustawy 0 

pracownikach samorz'l.dowych oraz przepisy ustawy 0 pomocy spolecznej. 
7. 	 Kierownik Osrodka sklada Radzie Gminy Lancut coroczne sprawozdanie 

z dzialalnosci Osrodka. 
8. 	 Kierownik Osrodka przedstawia Radzie Gminy Lancut potrzeby z zakresu 

pomocy spolecznej. 
9. 	 Struktur~ organizacyjn'l. Osrodka. oraz zakres dzialania wewn~trznych stanowisk 

pracy okresla Kierownik w Regulaminie Organizacyjnym Osrodka. 

Rozdzial IV 
Przepisy koncowe 

§ 7. 

I. 	 Statut Osrodka uchwala Rada Gminy lancut. 
2. 	 Zmiany Statutu mog'l. bye dokonywane w trybie wlasciwym dla jego uchwalenia. 
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