
UCHWALA NR XXXIX/239/17 
RADY GMINY Z A P O L I C E 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Zapolicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2223), art. 11 ust. 2 i art. 
12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
2077) w zwi^zku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. 
U.z 2017 r. poz. 1769; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 38 i poz. 1985) Rada Gminy Zapolice 
uchwala, CO nast?puje: 

§ 1. Uchwala si? statut Gminnego Osrodka Pomocy spoiecznej w Zapolicach w brzmieniu 
stanowi^cym zal^cznik do niniejszej uchwaty. 

§ 2. Trac4 moc uchwaly nr XXXVI/248/13 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 pazdziemika 
2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Zapolicach 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2013 r. poz. 5688) oraz nr XIX/126/16 Rady Gminy Zapohce 
z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaly nr XXXVI/248/13 Rady Gminy 
Zapolice z dnia 30 pazdziemika 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Osrodka 
Pomocy Spoiecznej w Zapolicach (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2016 r. poz. 2141). 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Zapolice. '. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszcnia w Dzienniku 
Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego. 

RADA GMINY ZAPOLICE 
u L Plac S t r a z a c k i 5 
9 8 - 1 6 1 Z A P O L I C E 

pow. zdunskowolski, woj.lodzKe 



Zalacznik do uchwaly 
Nr XXXIX/2 3 9 /1 7 
Rady Gminy Zapolice 
z dnia20 grudnia 2017 r. 

STATUT GMINNEGO OSRODKA POMOCY S P O L E C Z N E J W Z A P O L I C A C H 

Rozdziall. 
Postanowienia ogolne 

§ 1. Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach zwany dalej Osrodkiem jest 
wyodr^bnion^ gminny jednostk^ organizacyjn^ Gminy Zapolice, dzialajqcij w formic 
jednostki budzetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 

§ 2. Osrodek dziala na podstawie: , - * 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gmirmym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1875); 
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoiecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769; 

zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 38 i poz. 1985); 
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077); 
4) ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047; 

zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, poz. 245, poz. 791 i poz. 1089); 
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz^dowych (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 902; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 1930); 
6) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Post?powania Administracyjnego (t.j. Dz. , 

U. z 2017 r. poz. 1257); 
7) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post^powaniu egzekucyjnym w administracji 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1475 i poz. 1954); 
8) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1952; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1238); 
9) ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow 

(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 489; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 624, poz. 777, poz. 
952 i poz. 1428); 

10) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasilkow dla opiekunow 
(t. j . Dz. U. z 2017 r. poz. 2092); 

11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast?pczej 
(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 697; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 1292 i poz. 2217); 

12) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz^du terytorialnego 
(t.jDz. U. z2017r. poz. 1453); 

13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1390); 

14) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1832; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984); 

15) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 180); 

16) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 
220; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 791, poz. 1089 i poz. 1387); 

17) ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198); 



18) ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 
alkoholizmowi (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 487; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1893, M. P. 
z 2017 r. poz. 181); 

19) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (t.j.: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 783; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 1458); 

20) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 38, poz. 60, poz. 962 i poz. 
1292); 

21) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz. U. 
z2017r. poz. 882); 

22) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoiecznej oraz 
zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046; zm.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1649 i poz. 1886. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i poz. 
935); 

23) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze srodkow publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1938; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 
21101 poz. 2217); 

24) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci (t.j.: Dz. 
U. z2017r. poz. 1851); 

25) ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w c i ^ y i rodzin "Za zyciem". (Dz. 
U. poz. 1860). 

26) innych obowi^zuj^cych w tym przedmiocie aktow prawnych; 
27) niniejszego statutu. 

§ 3. Siedzib^ Osrodka jest miejscowosc Zapolice, a obszarem jego dziatania gmina Zapolice. 

Rozdzial 2. 
Zakres dziatania i zadania Osrodka 

§ 4. 1. Osrodek wykonuje zadania zlecone oraz zadania wlasne gminy zwi^zane 
z udzielaniem pomocy spoiecznej osobom kwalifikuj^cym si? do takiej pomocy 
zamieszkalym na terenie gminy Zapolice. 
2. Podstawowym zadaniem Osrodka jest podejmowanie dzialah majqcych na celu 
umozliwienie osobom i rodzinom przezwyci?zenie trudnych sytuacji zyciowych, ktorych nie 
ŝ  w stanie pokonac wykorzystuj^c wlasne uprawnienia, zasoby i mozliwosci, oraz 
podejmowanie dzialah zmierzajacych do zyciowego usamodzielnienia osob i rodzin oraz ich 
integracji 
ze srodowiskiem. 
3. Obowi^zek wykonywania zadan pomocy spoiecznej spoczywa na Osrodku w zakresie 
i rozmiarze okreslonym w ustawach, uchwalach Rady Gminy i zawartych porozumieniach 
w opareiu o otrzymane na te cele srodki finansowe. 

§ 5. Osrodek realizuje zadania okreslone w § 4. w szczegolnosci poprzez wspieranie osob 
i rodzin w wysilkach zmierzajacych do zaspokajania niezb?dnych potrzeb i umozliwienie im 
zycia w warunkach odpowiadaj^cych godnosci czlowieka. 

§ 6. Zadania Osrodka obejmuj^ w szczegolnosci: 
1) przyznawanie i wyplacanie przewidzianych ustawami swiadczeh; . 
2) praca socjalna; ;; 
3) opracowanie i realizacja projektow socjalnych; 
4) prowadzenie i rozwoj niezb?dnej infi-astruktury socjalnej; 
5) analiza i ocena zjawisk rodz^cych zapotrzebowanie na swiadczenia z pomocy 

spoiecznej; 



6) realizacja zadah wynikaj^cych z rozeznanych potrzeb spolecznych; 
7) rozwijanie nowych form pomocy spoiecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb; 
8) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi^zywania problemow spolecznych ze 

szczegolnym uwzgl?dnieniem programow pomocy spoiecznej, profilaktyki 
i rozwi^zywania problemow alkoholowych i innych, ktorych celem jest integracja 
osob i rodzin z grup szczegolnego ryzyka; 

9) sporz^dzanie oceny zasobow pomocy spoiecznej i potrzeb w tym zakresie. 
10) pozyskiwanie funduszy unijnych. ' 

§ 7. Osrodek tworzy i realizuje programy oslonowe przeciwdzialania wykluczeniu 
spolecznemu. 

§ 8, Przy realizacji zadah statutowych Osrodek wspolpracuje z organami administracji 
rz^dowej oraz samorz^dowej na szczeblu gminy, powiatu i wojewodztwa, urz?dami, 
instytucjami i organizacjami spolecznymi, Kosciolem Katolickim i innymi Kosciolami 
i zwi^zkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, s^dami, prokuratur^, 
komomikami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami 
realizuj^cymi cele i zadania z zakresu zadah okreslonych w statucie Osrodka i wynikaj^cych 
z przepisow prawa. 

§ 9. Osrodek wykonuje czynnosci wierzyciela w administracyjnym post?powaniu 
egzekucyjnym z uzyciem pieczeci urzedowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o post^powaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z pozn. 
zm.). 

Rozdzial 3. 
Organizacja i formy dzialania Osrodka 

§ 10. 1. Osrodkiem kieruje, reprezentuje go na zewn^trz i odpowiada za jego dzialalnosc 
Kierownik Osrodka, zwany dalej Kierownikiem. 
2. Przelozonym Kierownika jest Wojt Gminy Zapolice. 

§ 11. Szczegoiowy organizacj? oraz tryb pracy Osrodka ustala Kierownik. 

§ 12. Kierownik jest przelozonym wszystkich pracownikow Osrodka. 

§ 13. 1. Kierownik podpisuje decyzje administracyjne na podstawie upowaznienia wydanego 
przez Wqjta Gminy Zapolice. 
2. Upowaznienie, o ktorym mowa w ust. 1, moze bye takze udzielone innej osobie na wniosek 
Kierownika. 

§14. Kierownik sklada Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z dzialalnosci oraz przedstawia 
potrzeby w zakresie pomocy spoiecznej. 

§ 15. 1. Kierownik dziala jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa na podstawie 
pelnomocnictwa udzielonego przez Wojta Gminy Zapolice. 
2. Na czas nieobecnosci Kierownika - pelnomocnictwa, o ktorym mowa w ust. 1 - Wojt 
Gminy Zapolice udziela innej osobie, wskazanej przez Kierownika. 

§ 16. 1. Struktur? organizacyjny Osrodka okresla Regulamin Organizacyjny zawierajycy 
szczegoiowy wykaz stanowisk, ich przyporzydkowanie oraz przypisanie im zadah, ustalony 
przez Kierownika i zatwierdzony przez Wojta Gminy Zapolice. 



2. Zakres obowiyzkow, uprawnien i odpowiedzialnosci dla Kierownika ustala Wojt Gminy 
Zapolice. 
3. Zakresy obowiyzkow, uprawnien i odpowiedzialnosci dla pracownikow ustala Kierownik. 

Rozdzial 4. 
Klub Integracji Spoiecznej 

§ 17. 1. Tworzy si? Klub Integracji Spoiecznej zwany dalej „KIS''. 
2. KIS - to jednostka organizacyjna znajdujyca si? w strukturach Osrodka, ktorej celem jest 

realizacja dzialah umozliwiajycych udzielenie osobom i ich rodzinom pomocy 
w odbudowaniu i podtrzymaniu umiej?tnosci w zyciu spolecznosci lokalnej, w powrocie do 
pelnienia rol spolecznych w miejscu zamieszkania, pobytu oraz w podniesieniu kwalifikacji 
zawodowych, jako wartosci na rynku pracy, udzielajyca wsparcia dla integrowania si? grup 
i osob o podobnych trudnosciach i problemach zyciowych, pomagajyca samoorganizowac si? 
jego czlonkom, podejmowac przez nich wspolne inicjatywy i przedsi?wzi?cia w zakresie 
aktywizacji zawodowej. 

§ 18. Podstawowym celem prowadzenia KIS jest swiadczenie uslug, ktore wpisujy si? 
w reintegracj? spoleczny i zawodowy osob zagrozonych wykluczeniem spoieeznym poprzez 
wszechstronne. kompleksowe dzialania zmierzajyce do zapewnienia osobom zagrozonym 
wykluczeniem spoieeznym pomocy w uzyskaniu bezpieczehstwa socjalnego, aktywizacja 
zawodowa i pomoc w rozwoju osobistym. 

§ 19. Uczestnikami KIS mogy bye osoby zagrozone wykluczeniem spoieeznym w rozumieniu 
przepisow ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

§ 20. Zasady wewn?trznej organizacji oraz zakres dzialania KIS okresla Regulamin nadany 
przez Kierownika. 

Rozdzial 5. 
Klub Seniora . 

§ 21. Tworzy si? Klub „Senior+". 

§ 22. Klub .,Senior+" ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym 
zawodowo w wieku 60+) przez umozliwienie korzystania z oferty na rzecz spoiecznej 
aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej w zaleznosci 
od potrzeb stwierdzonych w srodowisku lokalnym. 

§ 23. Zasady wewn?trznej organizacji oraz zakres dzialania Klubu „Senior+" okresla 
Regulamin nadany przez Kierownika. 

Rozdzial 6. » 
Gospodarka finansowa 

§ 24. 1. Osrodek jest samodzielny jednostky budzetowy. 
2. Osrodek prowadzi gospodark? finansowy i dokumentacj? ksi?gowy na zasadach ustalonych 
dla jednostek budzetowych zgodnie z ustawy o finansach publicznych i ustawy 
o rachunkowosci. 
3. Za calosc gospodarki finansowej Osrodka odpowiedzialny jest Kierownik. 
4. Obowiyzki dotyczyce gospodarki finansowej w zakresie powierzonym przez Kierownika 
pelni Glowny Ksi?gowy jednostki. 



5. Osrodek jest finansowany z dotacji budzetu panstwa i ze srodkow finansowych budzetu 
Gminy oraz ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego, okreslanych w uchwale 
budzetowej Rady Gminy Zapohce. 
6. Podstawy gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uwzgl?dniajycy kwoty 
dochodow i wydatkow okreslonych przez Rad? Gminy Zapolice w uchwale budzetowej. 

§ 25. Plan finansowy Osrodka sporzydza Kierownik w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy. 

§ 26. Osrodek prowadzi rachunkowosc w opareiu o obowiyzujyce przepisy prawne i sporzydza 
na ich podstawie sprawozdawczosc finansowy i budzetowy. 

Rozdzial 7. 
Nadzor nad dzialalnosciy GOPS 

§ 27. Nadzor nad dzialalnosciy Osrodka sprawowany jest na podstawie kryteriow zgodnosci 
z prawem, celowosci, rzetelnosci i gospodarnosci. 

§ 2 8 . 1. Bezposredni nadzor nad dzialalnosciy Osrodka sprawuje Wojt Gminy Zapolice. 
2. Nadzor merytoryczny i kontrol? nad realizacjy zadah wlasnych i zadah zleconych z zakresu 
administracji rzydowej sprawuje Wojewoda Lodzki. 

Rozdzial 8. 
Postanowienia koncowe 

§ 29. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy Zapolice w formie uchwaly. 

P R Z E * B D . N I C Z ^ C Y 
n\ GMINY 

PioffP av*e/ Hrynluk 


