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UCI{WAŁA NR )V76l15
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
Z DNIA ż4 CZERWCA 2015 ROKU

w sprawie:

uchwalenia Statutu Miejsko
Społecznej w Rawiczu

-

Gminnego OśrodkaPomocy

z dńa 8 marca 1990 r. o samorządzie
poz.
2013
t.
594;
U. z
z późn. m.) oraz art. 1 10 ust. 1 ustawy
z dnia t2 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednoliĘ Dz. U. z 2015 r. poz. 163;
z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 t. o finansach publicznych
(tekst jednolĘ Dz. U. z 2013 t. poz. 885; z późri..zm.) Rada Miejska Gminy Rawicz
uchwala, co następuje:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

gmirurym (tekst jednolity Dz.

§1
Uchwala się Statut Miejsko

-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w

Rawiczu

w brzmieniu stanowiącymzńącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§3
Traci moc uchwała Nr XXDV268/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 wześnia
2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rawiczu.

§4
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Miejsko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu jest jednostką
organizacyjną Gminy Rawicz, dzińającą jako jednostka budżetowa, a zatemzgodnie z art. lI
ust. 2 ustawy z dnia27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. TJ. z20l3r.,poz.885 z
póŹn. zm.), dziŃa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i
przedmiot działalności,w tym działalnościpodstawowej.
Aktualny Statut Ośrodka obowiązuje od 2005r. W Ęm czasię przedmiot działalności
jednostki uległ poszerzeniu.
Ośrodek podejmuje szęreg nowych inicjatyw oraz redrizuje pro$amy społeczne i pĄekty
finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego nakierowane na:
- integrację społecznościlokalnej,
- pobudzanie aktywnych postaw osób i rodzin, grap zagrożonych wykluczeniem społecznym i
angńowanie ich w proces pokonywania sytuacji kryzysowych,
włączanieróżnychpodmiotów w budowanie sieci współpracy i partnerstwaw rozwięwvaniu
problemów społecznych,
- wsparcie społeczno-zawodowe osób bezrobotnych, ułatwiające podjęcie zatrudnienia.
Powyzsze dziŃania wymagają zastosowania nowego modelu pracy i zmian orgańzacyjnych,
które winny znaleźćodzwierciedlenie w podstawowych dokumentach, nakreślających ramy
dzińania jednostki, wtym przede wszystkim w Statucie.
Zapisy obecnego Statutu oraz kilka]aotne dokonywanie w nim zmian oraz ciągle poszerzarie
zakresu zadń wykonywanych przez Ośrodekpowoduje koniecznośó przyjęcia nowego
Statutu.
Przyjęcie Statutu nie rodzi zadnych skutków finansowych, które wymagałyby zmiany budzetu
na2015r.

Proszę o przyjęcie przedłożonego projektu

UchwĄ,

Itady

Miejsko - Gminnego

OS"oiIiilT"

Społecznej w Rawiczu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zwarly dalej Ośrodkiem jest
jednostką organizacyjną Gminy Rawicz dzińającąnaprawach jednostki budżetowej
celem realizacjiwłasnych i zleconych gmrnie zadńzzakłesupomocy społecznej.
ż. Ośrodekdzińaw oparciu o przepisy:
1) ustawy z dńa 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z20l3t.,poz. 594 z
późn.zm.),
2) ustawy zdńalZmarca}}}4r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2}l5r.poz.163),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.IJ. z 20I3r., poz.
885 zpóżn. zm.),
4) innych właściwychaktów prawnych,

5)

niniejszego Statutu.

§2

1.
2.

Siedziba Ośrodka mieścisię w Rawiczu.
Trenem dzińania Ośrodka jest miasto i gmina Rawicz.

§3
Bieżący nadzór nad dzińalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz

GmĘ Rawicz.

Rozdzial II
zakres działalności

§4
Celem dzińania Ośrodka jest w szczególności:
1) systemowe kompleksowe udzielanie wsparcia pomocy osobom rodzinom
znajdującym się w trudnej sfiuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie pokonaó
wykorzysĘ ąc własne uprawnieni a, zasoby i mozliwości,
. 2) podejmowanie działń zmierzających do usamodzielniania się osób todzin, oraz
wspieranie i wzmacnianie osób, rodzin, grup i społecznościlokalnychpoptzezpobudzanie
ich potencjału i aktywności oraz ŃięruŃowanie ich na rozwlązywanie problemów oraz
rozwój,
3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczeńa z pomocy społecznej i
inna pomoc.

i

i

i

i

§5

1.

Ośrodek realizuje zńanlaw zakresie zadń własnych i zleconych gminie zzakresu
pomocy społecznej polegających w szczegóIności na:

I)

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

ptzyznawaniu i wypłacaniu świadczeń ptzewidzianych w ustawie,
prowadzeniupracy socjalnej,
prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
oPracowaniu i realizacji gminnej strategii tozwięywania problemów społecznych,
ana|izię i ocenie zjawisk rodzących zapottzebowanie na świadczenia zŻakresu
pomocy społecznej,
r ealizacji zadań wynikaj
ący ch z rozęznanych potrzeb społecznych,
rozwtjaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zi dentyfikowanych p otrzeb,
Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzińańaprzemocy w
rodzinie orazzapęwnienie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom dótkniętym
przęmocą,

9) Podejmowaniu dzińńukierunkowanych

na a}tywi zację zawodową, społeczną,
integrację oraz edukację społecznościlokalnych, w szczególności zagrożonych

10)

2.

wykluczeniem społecznym,
aktYwizacji sPołecznościlokalnych m.in. poprzęzbudowę wolontariatu dla wsparcia
dzińń pomocowych.

OŚrodek realizuje zadaniawłasne gminy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz

zńańarriokreŚlonymiprzezRadę Miejską Gminy Rawicz, natomiast zadaniazlecone

gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi przezadministracj rządową.
ę

§6
Ośrodekrealizuj e zadania wynikaj ące z :
1) ustawY zdnia12marcaŻ}O4r.opomocyspołecznej (Dz.U. z2015t.,poz.I63zepóźn.
zm,),
2) ustawY z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 20L5t.,

3)

poz,II4),

ustawY z dnia2I częrwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z20I3r.
poz.966),
4) ustawY z dńa7 września}}}7r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.
U. z20l2r. poz.1228 zpóźn. zm.),
5) ustawY z dnia 07 wrzeŚnia l99lr. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004r. nr 256 poz.
2572 zPÓŹn. zm.) w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
6) ustawY zdnia9 czerwca}}llr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy-zastępczej (Dz.
U. z2015r.,poz.332),
7) ustawY z dnia29 lipca 2005r. o przeciwdzińaruu przemocy w rodzinie (Dz.TJ. z
2005r.,Nr 180, poz.1591 zpóź. zm.),
8) ustawa z dńa 10 kwietnia I997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 20I2t., poz. 7059 z
poźn. nn.)
9) ustawY a dnia 24 kwietnia2}l3r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z20I4r.nr 1118 zpóźzm.),
10) ustawY z dnia27 sierpńa2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanychze
środków publicznych (Dz. U. z 20 l 5 r.,p oz. 5 8 t),
11)ustawY z dńa 19 sierpnia I994r. o ochronie zdrowiapsychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr
23I, poz. l37 5 z późn. zm.),
12) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.z2aO3r,
Nr 122,

poz.ll43),
z dnia 5 grudnia 20I4r. o Karcie Duzej Rodziny (Dz.U. z2\I4r.,poz. 1863),

13) ustawy

14)

i

OŚrodek realiz'lje remonty inwestycje słuzące do wykonania zadań Ośrodka w
zakresie ustalonym pruezRadę Miejską Gminy Rawicz i Burmistrza Gminy Rawicz.

§7
W wykonaniuzńńzzakłesupomocy społecznej określonych w § 5 Ośrodek współdziała i
współpracuje z:
- samorządem wojewódzkim, powiatowym, gminnym,
- administra cją tządow ą,
- instytucjami,
- or gańzacjami społecznymi,
- fundacjami,
-

stowarzyszeniani,
kościołemkatolickim i innymi kościołamiizńązkani wyznaniowymi,

- pracodawcami,

fizycznymii prywatnymi,
jednostkami otganizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy
społecznej, z pozaterenu gminy.
- osobami
-

Rozdział III
Organizacj a i Zarządzanie

§8

1.

2.
3.
4.

OŚrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada za cńoksńałt dzińalności jednostki, dzińa
jednoosobowo w ramach upoważnienia udzielone go przezBurmistrza Gminy Rawicz.
Dyrektora zatrudniai zwalniaBurmistrz Gminy Rawicz.
Zwierzchnikiem słuzbowym Dyrektora jest Burmistrz Gminy Rawicz.
W razie nieobecności Dyrektorazadaniazwiązane zbieżącymzarządzaniem Ośrodka
wykonuje ZastępcaDyrektora lub pisemnie upoważniony przezDyrektora pracownik.

§9

1. Dyrektor Ośrodkaodpowiada przed właściwymorganem gminy
PrzYPisanych OŚrodkowi zadń oraz za prawidłowe wykorzystanie

2.

za

redizację
powierzonych

Ośrodkowi środków fi nansowo- rzeczovły ch.
Dyrektor Ośrodkaskłada Radzie Miejskiej Gminy Rawicz corocznie sprawozdanie z
działalnościOśrodka oruz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§10
Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczegóIności:
1) zapewnienie właściwejorganizacji ptacy Ośrodka, dokonywanie podziału zadń dla
po szczegóInych stanowi sk pracy,
2) rcprezentowanie Ośrodkana zewnątrz,
3) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosuŃu do osób
zatrudnionych w Ośrodku,
4) podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznej dzińalności ośrodka,

nadzór oryańzacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami.

Ośrodek wykonuje swoje zńańapoptzea, osoby zatrudnione na wyodrębnionych
stanowiskach pracy.

§12
Strukturę organizacyjną,podział czynności i odpowiedzialności zakudnionych pracowników
określaDyrektor w,,Regulaminie OrganizacyjnymOśrodka Pomocy Społecznej".

§13

W

-

strukturze Ośrodkadzińa wydzielona jednostka organizacyjna
Dzienny Dom
Pomocy Społecznej.
2. Dzińalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej finansowana jest zę środków
budZetowych Gminy Rawicz.
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dzińa na podstawie odrębnego regulaminu nadanego
przez Dyreklora O środka.
4. Kierownika oraz pracowrików Dziennego Domu Pomocy Społecznej zatłudńa i zwńnia
Dyrektor Ośrodka.
1.

§14
1.

W strukturze Ośrodka dzińawydzielonajednostka

orgańzacyjna- Środowiskowy Dom

Samopomocy.
Organizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy finansowana jest
zadańem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.
J. DziałalnośćDomu finansowana jest przez administracj ę rządową.
4. Środowiskowy Dom Samopomo cy dzińana podstawie odrębnego regulaminu nadanego
przez Dyrektora Ośrodka.
5. Kierownika oraz pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy zatrudni aizwalńa
Dyrektor Ośrodka.

2.

§15
Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala zasńy odpłatnościzaświadczeniazakresupomocy
społecznej realizowan e przęz Ośrodek.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie

§16

1.

Gospodarka finansowa Ośrodkaprowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o
finansach publicznych.

2.

DziałalnośćOśrodkajest finansowana w zakresie zadńwłasnych ze środków budZetu
Gminy Rawicz orazw zakresie zadńzleconych gminie ze środków przekazanychprzez
administracj ę rządow ą na ich rcalizaqę.

§17
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany na okres
roku budzetowego.

§18

1.

Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

ż. Ośrodekprowadzi własną obsfugę finansowo-księgową l spotządza

sprawozdania w

oparciu o obońązujące przepisy pralwrre.

§19
Ośrodek możęuzyskiwaó dochody z:
1) opłat zaudostępnianie dokument acji przetatgowej,
2) spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięznej narzecz jednostki budżetowej,
3) odszkodowń i wypłat za utraconę lub uszkodzone mienie oddane jednostce
budzetowej w zarząd lub uZytkowanie.
Dochody te mogą byó gromadzone nawydzielonym rachunku dochodów własnych.

§20
W prowadzeniu gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek
kieruje się zasadą rzetelności, efektywności i celowości,ich wykorzystania.

Rozdział V
postanowienia końcowe

§21
Statut Ośrodkowinadaje Rada Miejska Gminy Rawicz.

§22
Zmianapostanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dia jego uchwalenia.

§23
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o
pomocy społecznej, akty wykonawcze do niej oraz inne przepisy prawa.
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