
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Załącznik do uchwały Nr 60/V/11 

                    Rady Gminy Czernice Borowe 

                    z dnia  25 lutego 2011 roku 

 

 

 

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych 

 

                    Rozdział I  

          Postanowienia ogólne 

      § 1 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych, zwany dalej „Ośrodkiem”, 

działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 

późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 

728 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 

1485 z późn. zm.), 

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 

139, poz. 992 z późn. zm.), 



7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. 

U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 

8) innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych, 

9) uchwały  Rady Gminy  Czernice Borowe  Nr X/52/90 z dnia 25 kwietnia 1990 roku w 

sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

10)  niniejszego statutu. 

 

 

 

§ 2 

 

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy. 

2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Czernicach Borowych przy ul. Dolnej 2  

3. Terenem działania Ośrodka jest gmina Czernice Borowe 

4. Ośrodek uŜywa pieczęci podłuŜnej o treści: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

          w Czernicach Borowych  

ul. Dolna 2  06-415 Czernice Borowe 

            NIP 566 16 19 288 

           tel. (23) 674 60 90, fax (23) 674 60 66 

 

Rozdział 2 

                     Zakres działania Ośrodka 

 

      § 3 

 

1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb 

Ŝyciowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności 

Ŝyciowych oraz umoŜliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. 

2. Ośrodek powinien w miarę moŜliwości doprowadzić do Ŝyciowego usamodzielniania 

się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak równieŜ zapobiegać 

powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na 

świadczenia pomocy społecznej. 



§ 4 

 

Ośrodek realizuje zadnia własne gminy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych 

ustawach, obejmujące w szczególności: 

1 sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 

2 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

3. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o 

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, 

6. przyznawanie pomocy w naturze, 

7. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w 

tym bezdomnym, 

8. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

9. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego, 

10. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i 

moŜliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

11. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 

12. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

13. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu, 

14. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do Ŝycia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 

15.  pracę socjalną, 

16.  opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 

nad długotrwale lub cięŜko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

zamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem, 

17.  tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 



18.  diagnozę problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz 

sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych, 

19. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych celem zwiększenia zakresu 

świadczeń udzielanych przez Ośrodek ,   

20.  doŜywianie dzieci, 

21. koordynowanie działań w zakresie pomocy społecznej poprzez współdziałanie z : 

a) organami gminy, 

b) Oddziałem Polityki Społecznej w Ostrołęce, 

c) Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 

d) Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie , 

e) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, 

f) Publicznymi i Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej , 

g) Samorządami mieszkańców, organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami 

charytatywnymi , 

h) Kościołem Katolickim , 

i) Powiatowym Urzędem Pracy. 

 

§ 5 

 

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych 

ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, 

innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w 

szczególności: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z 

klęską Ŝywiołową lub ekologiczną, 

2) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków 

rodzinnych, 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń 

pielęgnacyjnych, 

5) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe i zdrowotne za osoby 

pobierające świadczenia pielęgnacyjne 



6) prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania  świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, 

7)  podejmowanie działań wobec dłuŜników   alimentacyjnych, 

8) gromadzenie dokumentacji do wydawania decyzji w sprawie dodatków 

mieszkaniowych. 

 

 

 

 

 

§ 6 

W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, 

stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami 

działającymi w obszarze polityki społecznej. 

 

 

                       Rozdział 3 

          Gospodarka finansowa Ośrodka 

 

      § 7 

1. Ośrodek jest jednostką budŜetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 

2. Ośrodek finansowany jest: 

1) ze środków własnych budŜetu gminy, 

2) ze środków na zadania zlecone i dotacji celowych budŜetu państwa, 

3) darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych, 

4) innych prawem przewidzianych źródeł. 

 

§ 8 

 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek 

budŜetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący 

dochody i wydatki. 

 



Rozdział 4 

    Organizacja wewnętrzna Ośrodka 

 

         § 9 

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik 

2. Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i reprezentuje go na 

zewnątrz. 

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt. 

4. Kierownikowi podlegają  pracownicy Ośrodka . 

5. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych 

w Ośrodku pracowników. 

 

§ 10 

 

1. BieŜący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Czernice Borowe 

2. Wojewoda Mazowiecki sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań 

zleconych. 

3. Kierownik Ośrodka przedkłada corocznie sprawozdanie z działalności , w tym poziom 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

 

                    Rozdział 5 

              Postanowienia końcowe 

 

                          § 11 

 

          Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania. 


