
U C H W A L A Nr XXXIX/255/13 

Rady Gminy Pacanow 

z dnia 12 czerwca 2013r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 
w Pacanowie. 

Na podstawie art.7 ust.l pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.h, ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorz^dzie gminnym / tekst jednolity - Dz.U. z 2013r., poz. 594 / 
Rada Gminy Pacanow uchwala co nast^puje: 

Uchwala si? Statut Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Pacanowie w brzmieniu 
okreslonym w zat^czniku do niniejszej uchwaty. 

Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaty traci moc Uchwata Nr XXXV/184/05 
z dnia 30.08.2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy 
Spotecznej w Pacanowie. 

Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa 
Swi^tokrzyskiego i wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia. 

§ 1 . 

§2 . 

§ 3 . 
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Zat^cznik do Uchwaty Nr XXXIX/255/13 
Rady Gminy Pacanow z dnia 12.06.2013r. 

S T A T U T 

Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Pacanowie. 

Postanowienia ogolne 

§1-
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Pacanowie zwany dalej ..Osrodkiem'" zostat 
utworzony na mocy Uchwaty Nr XII/53/90 Gminnej Rady Narodowej w Pacanowie 
z dnia 10.04.1990r. 

§ 2 . 
1. Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Pacanowie jest jednostk^ organizacyjnq 

Gminy Pacanow. 
2. Obszarem dziatania Osrodka jest teren Gminy Pacanow. 
3. Osrodek ma swoj^ siedzib? w Pacanowie przy ul. Rynek 15. 

i 

Zakres dzialania Osrodka 

§ 3 . 
1. Osrodek realizuje zadania okreslone w szczegolnosci: 

1) w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej (t.j. Dz.U. z 2013r., 
poz. 182 z pozniejszymi zmianami), 

2) w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych 
(t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 z pozniejszymi zmianami), 

3) w ustawie z dnia 7 wrzesnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentow (t.j. Dz.U. z 2012r., poz.1228 z pozniejszymi zmianami), 

4) w ustawie z dnia 9 czerwca 201 Ir. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy 
zast^pczej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 135 z pozniejszymi zmianami), 

5) w ustawie z dnia 21 czerwca 200 Ir. o dodatkach mieszkaniowych 
(Dz.U. Nr 71, poz.734 z pozniejszymi zmianami). 

6) w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej 
fmansowanych ze srodkow publicznych (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 
1027 z pozniejszymi zmianami), 

7) w innych ustawach i aktach wykonawczych do ustaw, 
8) w uchwatach Rady Gminy Pacanow i zarz^dzeniach Wojta Gminy Pacanow. 

2. Celem dzialania Osrodka jest: 
1) wspieranie osob i rodzin w wysitkach zmierzaj^cych do zaspokojenia 

niezb^dnych potrzeb zyciowych oraz umozliwienie im zycia 
w warunkach odpowiadajqcych godnosci cztowieka, 

2) pomoc osobom i rodzinom w przezwyci^zaniu trudnych sytuacji 
zyciowych, ktorych nie s^ one w stanie pokonac, wykorzystuj^c wtasne 
uprawnienia, zasoby i mozliwosci, przede wszystkim poprzez 
podejmowanie dziatah zmierzaj^cych do zyciowego usamodzielnienia osob 
i rodzin oraz ich integracji ze srodowiskiem. 

3. W celu realizacji zadan Osrodek wspotpracuje z instytucjami, organizacjami 
spotecznymi i pozarz^dowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 



Organizacja i zarzqdzanie Osrodkiem 

§ 4 . 
1. Osrodkiem kieruje Kierownik Osrodka. 
2. Kierownika Osrodka zatrudnia i zwalnia Wojt Gminy. 
3. Kierownik Osrodka dziala na podstawie na podstawie niniejszego statutu 

oraz w granicacli upowaznieri i pelnomocnictw udzielonych przez Wojta. 
4. Kierownik Osrodka reprezentuje Osrodek na zewnqtrz i jest odpowiedzialny 

za wlasciwe jego fiinkcjonowanie. 
5. Kierownik Osrodka zatrudnia i zwalnia pracownikow Osrodka i wykonuje 

uprawnienia zwierzchnika sluzbowego w stosunku do pracownikow Osrodka. 
6. Prawa i obowi^zki pracownikow zatrudnionych w Osrodku regulujq^ przepisy 

ustawy o pomocy spolecznej i o pracownikach samorz^dowych. 
7. Szczegolow^ organizacj? wewn^trznq^ Osrodka okresla Kierownik Osrodka 

w regulaminie organizacyjnym. 
8. Kierownik Osrodka sporz^dza i przedstawia Radzie Gminy coroczne 

sprawozdanie z dziaialnosci Osrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie 
pomocy spolecznej. 

Gospodarka flnansowa 

§5 . 
1. Osrodek jest jednostk^ budzetow^ Gminy i prowadzi gospodark? 

fmansow^ w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. 
2. Podstaw^ gospodarki finansowej Osrodka jest roczny plan dochodow 

i wydatkow - zgodnie z uchwal^ budzetow^ Gminy. 
3. Osrodek posiada odr^bny rachunek bankowy. 
4. Budzet Osrodka stanowi^ srodki fmansowe przekazywane przez: 

1) Wojewod? Swi^tokrzyskiego na realizacj? zadan zleconych oraz na 
dofmansowanie zadan wtasnych, 

2) Rad? Gminy Pacanow na wykonywanie zadan wlasnych Gminy. 
5. Nadzor i kontrol? nad dziaialnosci^ Osrodka sprawuje Wojt Gminy. 
6. Merytoryczny nadzor nad dziaialnosci^ Osrodka w zakresie realizacji zadan 

zleconych sprawuje Wojewoda Swi^tokrzyski. 

Postanowienia koiicowe 

§6 . 
1. Statut wchodzi w zycie z dniem okreslonym w uchwale Rady Gminy o jego 

nadaniu. 
2. Zmian statutu dokonuje si? w drodze uchwaty Rady Gminy. 


