
UCHWAŁA NR XLI/223/2009 RADY GMINY ŻELECHLINEK 
 

z dnia 9 września 2009 r. 
 

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechlinku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 216, poz. 1367, Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 104, poz. 70, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, 
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, 
poz. 11370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechlinku, który otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.  
§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/58/2007 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 24 czerwca 2007 r. w spra-

wie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechlinku.  
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  
 

Przewodniczący Rady  
Gminy Żelechlinek: 

Andrzej Dziedzianowicz 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLI/223/2009 RADY GMINY ŻELECHLINEK 
 

z dnia 9 września 2009 r. 
 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻELECHLINKU 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku zwany dalej „Ośrodkiem” działa na pod-

stawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 

zm.); 
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.); 
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. 

zm.); 
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-

blicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.); 
5) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 11, 

poz. 74, z późn. zm.); 
6) innych ustaw określających zadania realizowane przez ośrodki pomocy społecznej; 
7) niniejszego statutu. 

§ 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Żelechlinek, nie posiadającą osobowości praw-
nej. 

§ 3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Żelechlinku, Plac Tysiąclecia 1. 
§ 4. Ośrodek obejmuje zasięgiem swego działania teren Gminy Żelechlinek. 
§ 5. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Żelechlinek. 
§ 6. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy sporządzony zgodnie z 

przepisami ustawy o finansach publicznych. 



 
Rozdział II 

Cele i zadania Ośrodka 
 

§ 7. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i 
gminy. 

§ 8. Podstawowym celem działania Ośrodka jest: 
1) umożliwienie osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie Gminy Żelechlinek przezwyciężenie trud-

nych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości; 

2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach;  
3) umożliwienie osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, zamieszkałym na terenie 

Gminy Żelechlinek bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka; 
4) doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin znajdujących się w 

trudnych sytuacjach, zamieszkałych na terenie Gminy Żelechlinek oraz ich integracji ze środowiskiem; 
5) odbudowanie i podtrzymywanie u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym umiejętności 

uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszka-
nia lub pobytu oraz odbudowanie i podtrzymywanie zdolności w/w osób do samodzielnego świad-
czenia pracy na rynku pracy. 

§ 9. Do podstawowych zadań Ośrodka należy: 
1) realizacja zadań własnych oraz zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej; 
2) przyznawanie i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu pobierania określonych świadczeń w Ośrodku; 
3) realizacja projektów systemowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i innych projek-

tów konkursowych; 
4) wykonywanie innych zadań zleconych Ośrodkowi do realizacji. 

§ 10. Zadania określone w § 9, Ośrodek realizuje w szczególności poprzez: 
1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej; 
2) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych przepisami prawa świadczeń; 
3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin; 
4) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 
odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi; 

5) spisywania kontraktów socjalnych, tzw. umowa pomiędzy świadczeniobiorcą a pracownikiem socjal-
nym; 

6) współpracę w zakresie realizowanych zadań z organami administracji publicznej; 
7) współpracę z sądami, instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościo-

łami, związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi; 
8) udzielanie informacji o uprawnieniach i świadczeniach z zakresu pomocy społecznej. 
 

Rozdział III 
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem 

 
§ 11. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności oraz 

reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. 
§ 12. Kierownik jest zatrudniany przez Wójta Gminy Żelechlinek. 
§ 13. Wójt Gminy Żelechlinek udziela kierownikowi upoważnienia do wydawania decyzji admini-

stracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gmi-
ny.  

§ 14. Upoważnienia, o których mowa w § 13, mogą być udzielane również innej osobie na wnio-
sek Kierownika Ośrodka. 

§ 15. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Żelechlinek coroczne sprawozdanie z działalności 
Ośrodka. 

§ 16. 1. Ośrodek wykonuje swoje zadania przez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowi-
skach pracy. 

2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich zwierzchnikiem jest Kierownik 
Ośrodka. 

§ 17. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec podległych mu pra-
cowników. 

§ 18. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują w szczególności: 
1) ustawa o pomocy społecznej; 
2) ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 



3) Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych i wydane do nich przepisy wykonawcze; 
4) Regulamin Organizacyjny Ośrodka; 
5) Regulamin Pracy; 
6) Regulamin wynagradzania pracowników; 
7) umowa o pracę i zakresy czynności pracowników. 

§ 19. Szczegółowy zakres działalności Ośrodka, jego organizację wewnętrzną oraz podział czyn-
ności i odpowiedzialności określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka a za-
twierdzony przez Wójta Gminy Żelechlinek. 

 
Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 
 
§ 20. Ośrodek używa podłużnej pieczęci o następującej treści: „Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Żelechlinku, 97-226 Żelechlinek, pow. tomaszowski, woj. łódzkie”.  
§ 21. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 
 
 
 
 


