Załącznik do Uchwały RG 
Nr XXV/125/04
z dnia 29.10.2004r.


S T A T U T 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie.

§1. 
                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie zwany dalej „Ośrodkiem" działa na podstawie :
1.Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Pacanowie Nr XII/53/90 z dnia 10.04.1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2.Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku Dz.U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. art. 110 ust. 1 z późniejszymi zmianami,
3.Ustawy o samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591) z późniejszymi zmianami,
4.Ustawę z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami,
5.Ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 21 poz. 124 z późniejszymi zmianami),
6.Ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r, (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami).
7.Niniejszy statut.
 
§2

1.Ośrodek Pomocy jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową tworzoną przez Radę Gminy i jej podległą będącą bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej wykonując zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Pacanów.
3. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik zatrudniany przez Wójta Gminy który udziela mu upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych, a w okresach nieobecności Kierownika inna osoba upoważniona przez Wójta na wniosek Kierownika.
4. Kierownik Ośrodka odpowiada w szczególności za;
a) przedkładanie coroczne Radzie Gminy sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
b) prawidłową realizację rocznego planu finansowego Ośrodka,
c) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka,
d) dbanie o całokształt pracy Ośrodka. 
	Ponadto Kierownik może:
a) wytaczać powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz obywateli
b) kierować wnioski o ubezwłasnowolnienie, ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. 
5. W skład Ośrodka wchodzi:
I. Dział Pomocy środowiskowej funkcjonujący w oparciu o:
a)    Pracowników socjalnych,
b)    Pielęgniarkę psychiatryczną,
c)    Opiekunki domowe, 
II. Dział świadczeń rodzinnych, 
III. Księgowość.
§3

1. Budżet Ośrodka stanowią środki finansowe przekazywane przez:
- Wojewodę Świętokrzyskiego na wykonywanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
- Radę Gminy na wykonywanie zadań własnych w oparciu o uchwałę budżetową Rady Gminy
- jak również darowizny i środki przekazywane przez inne podmioty w oparciu o programy i umowy zawierane z tymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej.
2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Pacanowie ul. Radziwiłłówka 2 i posługuje się podłużną pieczątką o nazwie:
„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie woj. świętokrzyskie 
NIP 655 - 16 - 74 - 111 Regon 290421337"
3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
4.Gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o uchwałę budżetową Rady Gminy.

§4

Do zadań Ośrodka należy wykonywanie zadań określonych:
1. ustawą o pomocy społecznej, a w szczególności:
a)    bezpośrednie udzielanie świadczeń, w tym organizowanie opieki i usług domowych
b)    pośrednie udzielanie świadczeń,
c)    organizowanie pomocy w miejscu zamieszkania,
d)    wspieranie działalności w zakresie pomocy społecznej prowadzonej przez osoby fizyczne, prawne, organizacje, związki, kościoły i ruchy samopomocowe,
e)    diagnostyka jednostkowa i środowiskowa,
f)     profilaktyka i rozwiązywanie problemu związanych z uzależnieniami i opieką nad dzieckiem i rodziną,
g)    sporządzanie bilansów potrzeb i wydatków oraz odpowiedniej sprawozdawczości.
2. ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, a w szczególności:
a)     świadczenie usług psychiatrycznych,
b)    organizowanie pomocy ze strony środowiska,
c)    zabezpieczanie odpowiedniej pomocy medycznej, prawnej i materialnej.
3. ustawą o świadczeniach rodzinnych takich jak:
	a) przyznawanie świadczeń rodzinnych
	b) zabezpieczenie organizacyjne wypłaty świadczeń rodzinnych,
4. ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z póź. zmianami),
5. ustawą z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45 poz. 391 z póź. zmianami).
6. innymi ustawami bądź programami mającymi na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

§5

Prawa i obowiązki pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej i o pracownikach samorządowych, zaś pozostałych pracowników - przepisy z zakresu prawa pracy powszechnie obowiązującego.

§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§7
Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Świętokrzyski przy pomocy Wydziału Polityki Społecznej. Nadzór nad wykonywaniem zadań własnych sprawuje Wójt Gminy.

§8
Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Gminy o jego nadaniu.


