
                                                                                                                   Załącznik 

                                                                                                                   do Uchwały Nr 

Rady Gminy  Małdyty 

                                                                                                                        z dnia 28.08.2019r.                                                                                                 

 

 

           STATUT 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Rozdział I                                                                                                                            
Postanowienia ogólne 

 

        § 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach zwany dalej ,,Ośrodkiem” działa na  

podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994                  
z późniejszymi zmianami); 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508                    
z późniejszymi zmianami); 

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1260 z późniejszymi zmianami); 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077           
z późniejszymi zmianami); 

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395                        
z późniejszymi zmianami); 

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późniejszymi zmianami); 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030     
z późniejszymi zmianami); 

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1390); 

9) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 
U. z 2018 r. poz.1265); 



10) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami); 

11) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1878 z późniejszymi zmianami); 

12) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 
z późniejszymi zmianami); 

13) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 554 z późniejszymi zmianami); 

14) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1000 z późniejszymi zmianami); 

15) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 998); 

16) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późniejszymi zmianami); 

17) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. O pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016 r. 
poz. 195 z późniejszymi zmianami); 

18) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.     
z 2016 r. poz. 1860); 

19) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785                
z późniejszymi zmianami); 

20) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.      
z 2018 r. poz. 2092 z późniejszymi zmianami); 

21) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.   
z 2018 r. poz. 1314 z późniejszymi zmianami); 

22) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.          
z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami); 

23) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1779 z późniejszymi zmianami ); 

24) ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o systemie ubezpieczeń społecznych rolników (Dz. U.     
z 2017 r. poz. 2336); 

25) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457                  
z późniejszymi zmianami); 

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

27) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755) 



28) niniejszego Statutu; 

29) innych aktów prawnych, przepisów wykonawczych do w/w ustaw, niezbędnych do 
funkcjonowania jednostki i realizacji zadań. 

 
§ 2.1. Ośrodek stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną gminy Małdyty utworzą dla 
realizacji zadań pomocy społecznej, nie posiadającą osobowości prawnej.                                                      
2.  Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej 

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Małdyty, ul. Kopernika 13 b, zaś teren działania 
obszar Gminy Małdyty. 

§ 4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 14-330 Małdyty ul. Kopernika 13 b,  

NIP 741-15-33-256, REGON: 004451662 tel. 89 7586195, fax 89 758-61- 95. 

§ 5 Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Małdyty. 

 

Rozdział 2.                                                                                                                                          

 Cele i zadania 

 

      § 6. Celem działalności Ośrodka jest: 

1) umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz 
doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem. 
§ 7. 1. Zadania pomocy społecznej realizowane przez GOPS polegają w szczególności na: 
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 
2) pracy socjalnej; 
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 
potrzeb. 
2. GOPS realizuje zadania pomocy społecznej: 
1) ustawowo zlecone lub powierzone Gminie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego; 
2) własne gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej; 
3. Szczegółowy zakres zadań zleconych i własnych realizowanych przez GOPS określa ustawa 
o pomocy społecznej. 
§ 8.  Zakres działania Ośrodka określają: 
1.  ustawy i akty wykonawcze do ustaw, o których mowa w § 1 Statutu; 



2.  uchwały Rady Gminy Małdyty oraz zarządzenia Wójta, 

3. Ponadto do zadań GOPS należy: 

1) przygotowywanie i realizacja projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego; 
2) zapewnienie obsługi administracyjno - technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego;                                                                                            

§ 9. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej               
i samorządowej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, 
innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami 
oraz osobami fizycznymi i prawnymi na zasadach określonych odrębnymi przepisami.                

 

Rozdział 3                                                                                                                                                        
Organizacja i struktura organizacyjna 

 

§ 10.1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za jego działalność 
Kierownik. 
2. Strukturę organizacyjną Ośrodka i zakres działalności jego komórek organizacyjnych 
określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem przez Kierownika Ośrodka 
zawierający szczegółowy wykaz stanowisk oraz przypisane im zadania. 
3. Kierownika zatrudnia na podstawie umowy o pracę i zwalnia Wójt, który jednocześnie jest 
jego służbowym zwierzchnikiem. 
4. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych 
przez Wójta Gminy. 
5. Kierownik posiada uprawnienia do wydawania zarządzeń wewnętrznych regulujących 
wszystkie istotne sprawy związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji zadań Ośrodka. 
§ 11. 1. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych. 
2. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka, zawiera i rozwiązuje Kierownik. 
3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka. 
§ 12. 1. Kierownik wydaje postanowienia i decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu 
administracji publicznej należących do właściwości gminy, na podstawie upoważnień Wójta. 
2. Upoważnienia, o których mowa wyżej, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek 
Kierownika, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy obowiązującego prawa. 
§ 13. 1. Kierownik składa Radzie i Wójtowi corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka      
i przedstawia potrzeby w tym zakresie oraz ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy, a 
także inne sprawozdania jeżeli przepis prawa tak przewiduje. 
2. Ośrodek zapewnia obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

 

 

  



Rozdział 4                                                                                                                   

Mienie i gospodarka finansowa 

 

§  14. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony 
przez Radę Gminy w budżecie Gminy. 

2. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio ze swojego budżetu będącego częścią 
składową budżetu gminy. 

3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

4. Ośrodek jako jednostka organizacja gminy jest finansowana ze środków własnych Gminy     
i Środków administracji rządowej przekazywanych na realizacje zadań zleconych. 

5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponoszą Kierownik Ośrodka              
w zakresie mu powierzonym oraz Główny księgowy Ośrodka. 

§ 15.1 Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe oraz wyposażenie zakupione przez Ośrodek 
bądź przekazanie nieodpłatnie na prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

2. Kierownik Ośrodka gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte 
wykorzystanie. 

3. Likwidacja lub rozporządzenie środków trwałych wymaga zgody Wójta Gminy.  

 

Rozdział 5                                                                                                                                                                                         
Przepisy końcowe 

 

§ 16. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.                                                                                                                                                       

                                                                              

 

 


