
UCHWAŁA NR V/38/19
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sokolnikach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 11 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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, 
poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) oraz  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1508,  poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354 i poz. 2529) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.  Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach.  

2.  Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.                                                                         

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/123/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie uchwalenia Statutu  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach  z późniejszymi zmianami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sokolniki

Agnieszka Kadłubek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 marca 2019 r.

Poz. 1696



Załącznik do uchwały Nr V/38/19
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 28 lutego 2019 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 1
Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 1. 1. Ośrodek nosi nazwę „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach”.

2. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą w formie wyodrębnionej jednostki 
budżetowej Gminy Sokolniki.

3. Siedzibą Ośrodka są Sokolniki.

4. Adres ośrodka to ul. Parkowa 6/3 w Sokolnikach.

5. Terenem działalności Ośrodka jest obszar Gminy Sokolniki.

§ 2. 1. Ośrodek realizuje całokształt zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z lokalnymi potrzebami 
i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

2. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie zadań:

1) w zakresie ustawy o pomocy społecznej  polegających na:

a) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

b) pracy socjalnej,

c) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

d) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

e) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

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

2) w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych polegających na:

a) ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych,

b) wypłacie świadczeń rodzinnych;

3) w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegających na:

a) ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

b) wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

c) prowadzeniu postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

4) w zakresie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci polegających na:

a) ustalaniu prawa do świadczeń wychowawczych,

b) wypłacie świadczeń wychowawczych;

5) w zakresie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
polegających na:

a) ustalaniu prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

b) wydawaniu decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej;

6) w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie polegających na

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 1696



- prowadzeniu zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

7) w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegających na wspieraniu rodziny 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez pracę świadczoną 
przez asystenta rodziny;

8) w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ za życiem” polegających na  prowadzeniu zadań 
związanych z postępowaniem w sprawie przyznania świadczeń przewidzianych ustawą;

9) w zakresie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów polegających na:

a) ustalenia prawa do zasiłków dla opiekunów,

b) wypłacie zasiłku dla opiekunów;

10) w zakresie ustawy o dodatkach mieszkaniowych polegających na:

a) ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego,

b) wypłacie dodatku mieszkaniowego;

11) w zakresie ustawy Prawo energetyczne polegających na:

a) ustalaniu prawa do dodatku energetycznego,

b) wypłacie dodatku energetycznego;

12) w zakresie ustawy o Karcie Dużej Rodziny polegających na przyznawaniu uprawnień rodzinom 
wielodzietnym;

13) w zakresie ustawy o systemie oświaty polegających na realizacji zadań dotyczących pomocy materialnej 
dla uczniów o charakterze socjalnym.

3. Do realizacji zadań określonych w niniejszym statucie oraz ustawach w Ośrodku mogą być tworzone 
działy, wydziały, referaty, zespoły i samodzielne stanowiska pracy.

Rozdział 2
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem      

§ 3. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka, z którym nawiązuje 
i rozwiązuje stosunek pracy Wójt.

2. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy 
dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

3. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności  pracodawcy  w stosunku do osób zatrudnionych  w Ośrodku.

Rozdział 3
Gospodarka finansowa Ośrodka     

§ 4. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Sokolniki zgodnie 
z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

2. Ośrodek posiada wyodrębniony  rachunek bankowy.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy odzwierciedlający bilans potrzeb 
na świadczenia pomocy społecznej.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe      

§ 5. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.
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