
Projekt

z dnia  4 maja 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1515 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
163 ze zm) Rada Gminy Gniezno uchwala co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 
XXVIII/191/05 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gnieźnie (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r., poz. 3167), wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, zwany dalej "Ośrodkiem" 
realizuje zadania wynikające z: 

a) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.); 

b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn zm.); 

c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 885 z późn. zm.); 

d) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.); 

e) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 
859 z późn. zm.); 

f) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 
1493 z późn. zm.); 

g) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 
332 z późn. zm.)

h) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.); 

i) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.); 

j) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 
64 i 195); 

k) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195); 

l) Statutu Gminy Gniezno; 

m) niniejszego Statutu."

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Gnieźnie przy Al. Władysława 
Stanisława Reymonta 9-11, a terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Gniezno." 

3) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "§ 4 ust. 2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 

a) przyznawanie i wypłacanie świadczeń oraz prowadzenie postepowań wynikających z poszczególnych ustaw, 
o których mowa w § 1 niniejszego Statutu; 

b) prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej; 
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c) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej; 

d) pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin; 

e) praca socjalna ukierunkowana na pomoc osobom i rodzinom ku wzmocnieniu i odzyskaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi; 

f) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb."

4) § 5 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

a) "§ 5 pkt 3) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej określone w art. 18 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej oraz w ustawach, o których mowa w § 1 niniejszego Statutu."

5) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 8 ust. 1 Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą: 

a) kierownik 

b) główny księgowy 

c) rejonowi pracownicy socjalni 

d) pracownicy d/s obsługi świadczeń

6) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie : 

"§ 10 ust. 2 Ośrodek używa pieczęci podłużnej w brzmieniu: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

62-200 Gniezno, Al. Reymonta 9-11 

NIP 7841655619 REGON 630812888 

tel.(61) 4245767, 4245768."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Wprowadzenie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie wynika w szczególności ze 
zmian w przepisach prawa nakładającego na gminy nowe obowiązki i zadania. Od 1 kwietnia 2016 r. zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 
195) organ właściwy realizuje zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, jako zadanie z zakresu 
administracji rządowej. W gminie Gniezno zadanie to zostało przekazane do realizacji w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej z uwagi na fakt, iż prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie w/w świadczenia 
dotyczy beneficjentów Ośrodka. Na realizację tego zadania oraz koszt jego obsługi Gmina Gniezno otrzyma 
dotację celową z budżetu państwa. W tym stanie rzeczy uwzględniając powyższe, podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany Statutu uważa się za celowe i uzasadnione.
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