
R,OA MIEJSKA 38-480 RYMANOW woj. podkarpackle UCHWALA NR XXI/215/16 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 15 kwietnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Rymanowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwiqzku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej 
(t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z pozn. zm). 

§ 1. Uchwala si? Statut Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Rymanowie w brzmieniu stanowiqcym 
zal^cznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie Uchwaly powierza si? Burmistrzowi Gminy Rymanow. 
§3. Traci moc Uchwala Nr XXXIX/406/10 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 4 marca 201 Or.w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Rymanowie. 
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

R a d a M i e j s k a w Rymanowie 
uchwala, co nastfpuje: 

P R Z E W O D N I C Z A C A 
RADY^EJSKIEJ w RYMANOWIE 
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Zat^cznik do Uchwaly Nr XXI/215/16 
Rady Miejskiej w Rymanowie 
z dnia 15 kwietnia 2016 r. 
S T A T U T 

Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Rymanowie 
I. POSTANOWIENIA OGOLNE 

§ 1. Ilekroc w Statucie jest mowa o: 
1. Osrodku - nalezy przez to rozumiec: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Rymanowie. 
2. Dyrektorze - nalezy przez to rozumiec: Dyrektor Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Rymanowie. 
3. Gminie - nalezy przez to rozumiec: Gmina Rymanow. 
4. Rad? - nalezy przez to rozumiec: Rada Miejska w Rymanowie. 
5. Burmistrzu - nalezy przez to rozumiec: Burmistrz Gminy Rymanow. 
§2. l.Osrodek jest jednostk^ organizacyjnq Gminy dziataj^c^ jako jednostka budzetowa, nie posiadajaca 

osobowosci prawnej, podporz^dkowana bezposrednio Burmistrzowi. 
2. Siedzib^ Osrodka jest Miasto Rymanow 38-480, ul. Dworska 42, a terenem dziatania obszar administracyjny 

Gminy Rymanow. 
3. Osrodek uzywa piecz^ci podtuznej zawieraj^cej jego nazw? i siedzib? w petnym brzmieniu. 
§ 3. Osrodek dziata na podstawie obowi^uj^cego prawa, w szczegolnosci: . 
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 446). 
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej (t.j.Dz.U. z 2015r. poz. 163 z pozn. zm.). 
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fmansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 885 z pozn. zm.). 
4. Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 330 z pozn. zm.). 
5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz^dowych (t.j.Dz.U. z 2014r. poz. 1202 z pozn. 

zm.). 
6. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks post^powania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 23). 
7. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 2135) oraz aktow 

wykonawczych do tej ustawy 
8. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz. 114 z pozn. zm.). 
9. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 

162). 
10. Ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 

169). 
11. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektorych osobach b^d^cych ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1206 z pozn. zm.). 
12. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze srodkow 

publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz. 581 z pozn. zm.). 
13. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 201 Ir. Nr 231 poz. 1375 z 

pozn. zm.). 
14. Ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast?pczej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 

332 zpozn. zm.). 

RADA MIEJSKA 38-480 RYMANOW woj. podkarpackie 
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15. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1390). 
16. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Duzej Rodziny (Dz.U. z 2014r. poz. 1863 z pozn. zm.). 
17. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 966 z pozn. zm.). 
18. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z pozn. zm.). 
19. Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy pahstwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195). 
20. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1502 z pozn. zm.). 
21. Innych przepisow prawnych naktadaj^cych uprawnienia i obowi^ki na Osrodek. 
22. Uchwaly Nr XII/46/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Rymanowie z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie 

utworzenia jednostki budzetowej - Miejsko - Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej. 
23. Statutu Gminy Rymanow. 
24. Niniejszego Statutu. 

II. CELE I ZADANIA 
§ 4. 1. Osrodek realizuje zadania majqce na celu umozliwienie osobom i rodzinom przezwyci^zanie trudnych 

sytuacji zyciowych, ktorych nie sq one w stanie pokonac, wykorzystujqc wlasne uprawnienia, zasoby i mozliwosci. 
2. Osrodek wspiera osoby i rodziny w wysilkach zmierzajacych do zaspokojenia niezb^dnych potrzeb i 

umozliwia im zycie w warunkach odpowiadaj^cych godnosci cztowieka. 
3. Osrodek realizuje zadania z zakresu pomocy spotecznej, nalez^ce do zadah wtasnych gminy i zadania 

zlecone gminie. Obejmuje swoj^ dziatalnosci^ rodziny i osoby mieszkajace na terenie Gminy Rymanow, a takze 
inne osoby, jezeli ich sytuacja zyciowa tego wymaga. 

§ 5. 1. Zadania wtasne gminy o charakterze obowi^zkowym realizowane przez Osrodek: 
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi^zywania problemow spotecznych ze szczegolnym 

uwzgl?dnieniem programow pomocy spotecznej, profilaktyki i r ozwi^wan ia problemow alkoholowych i 
innych, ktorych celem jest integracja osob i rodzin z grup szczegolnego ryzyka, 

2) sporz^dzanie oceny zasobow pomocy spotecznej, 
3) udzielanie schronienia, zapewnienie positku oraz niezb?dnego ubrania osobom tego pozbawionym, 
4) przyznawanie i wyptacanie zasitkow okresowych, 
5) przyznawanie i wyptacanie zasitkow celowych, 
6) przyznawanie i wyptacanie zasitkow celowych na pokrycie wydatkow powstatych w wyniku zdarzenia 

losowego, 
7) przyznawanie i wyptacanie zasitkow celowych na pokrycie wydatkow na swiadczenia zdrowotne osobom 

bezdomnym oraz innym osobom nie majqcym dochodu i mozliwosci uzyskania swiadczen na podstawie 
przepisow o swiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze srodkow publicznych, 

8) przyznawanie zasitkow celowych w formic biletu kredytowanego, 
9) optacanie sktadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osob?, ktora zrezygnuje z zatrudnienia w zwi^zku 

z koniecznosci^ sprawowania bezposredniej, osobistej opieki nad dtugotrwale lub ci?zko chorym cztonkiem 
rodziny oraz wspolnie niezamieszkuj^cymi matk^ ojcem lub rodzehstwem, 

10) praca socjalna, 
11) organizowanie i swiadczenie ustug opiekuiiczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z 

wyt^czeniem specjalistycznych ustug opiekuhczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi, 
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, 
13) dozywianie dzieci, 
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 
15) kierowanie do domu pomocy spotecznej i ponoszenie odptatnosci za pobyt mieszkanca gminy w tym domu. 
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16) pomoc osobom majqcym trudnosci w przystosowaniu si? do zycia po zwolnieniu z zaktadu kamego, 
17) sporzqdzanie sprawozdawczosci oraz przekazywanie jej wtasciwemu wojewodzie, w formie dokumentu 

elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, 
18) utrzymywanie Osrodka, w tym zapewnienie srodkow na wynagrodzenia pracownikow, 
19) przyznawanie i wyptacanie zasitkow statych, 
20) optacanie sktadek na ubezpieczenie zdrowotne okreslonych w przepisach o swiadczeniach opieki zdrowotnej 

fmansowanych ze srodkow publicznych. 
2. Zadania wtasne gminy realizowane przez Osrodek: 

1) przyznawanie i wyptacanie zasitkow specjalnych celowych, 
2) przyznawanie i wyptacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasitkow, pozyczek oraz 

pomocy w naturze, 
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy spotecznej i osrodkach wsparcia o zasi?gu gminnym 

oraz kierowanie do nich osob wymagaj^cych opieki, 
4) opracowanie i realizacja projektow socjalnych, 
5) podejmowanie innych zadan z zakresu pomocy spotecznej wynikajqcych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym 

tworzenie i realizacja programow ostonowych, 
6) wspotpraca z powiatowym urz?dem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych 

miejscach pracy, upowszechniania informacji o ustugach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz 
realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o ktorym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, 
3. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rz^dowej realizowane przez Osrodek: 

1) organizowanie i swiadczenie specjalistycznych ustug opiekuhczych w miejscu zamieszkania dla osob z 
zaburzeniami psychicznymi, 

2) przyznawanie i wyptacanie zasitkow celowych na pokrycie wydatkow z w i ^ n y c h z kl^sk^ zywiolow^ lub 
ekologiczn^, 

3) prowadzenie i rozwoj infrastruktury osrodkow wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi, 
4) realizacja zadah wynikaj^cych z rz^dowych programow pomocy spotecznej, maj^cych na celu ochron? 

poziomu zycia osob, rodzin i grup spotecznych oraz rozwoj specjalistycznego wsparcia, 
5) przyznawanie i wyptacanie zasitkow celowych, a takze udzielanie schronienia, positku oraz niezb?dnego 

ubrania cudzoziemcom, o kt6rych mowa w art. 5a ustawy o pomocy spotecznej, 
6) przyznawanie i wyptacanie zasitkow celowych, a takze udzielanie schronienia, positku i niezb?dnego ubrania 

cudzoziemcom, ktorym udzielono zgody na pobyt ze wzglfdow humanitamych lub zgody na pobyt tolerowany 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) wyptacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 
4. Inne zadania gminy realizowane przez Osrodek: 

1) przyznawanie i wyptacanie swiadczen rodzinnych; 
2) przyznawanie i wyptacanie swiadczen z funduszu alimentacyjnego; . 
3) prowadzenie post?powah wobec dtuznikow alimentacyjnych; 
4) przyznawanie i wyptacanie dodatkow mieszkaniowych; 
5) przyznawanie i wyptacanie kombatantom i iimym osobom uprawnionym 

znajduj^cym si? w trudnych warunkach materialnych oraz w z w i ^ u z zaistnieniem zdarzeh losowych -
doraznej lub okresowej pomocy pieni?znej; 

6) ustalanie prawa i wyptacanie dodatkow energetycznych; 
7) ustalanie i wyptacanie zasitkow dla opiekunow; 
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8) prowadzenie post?powah i wydawanie decyzji administracyjnycii potwierdzaj^cych 
prawo do swiadczen opiel<;i zdrowotnej zgodnie z art. 54 ustawy o swiadczeniach 
opieici zdrowotnej fmansowanych ze srodlcow publicznych. 

5. Obok zadah okreslonych powyzej, Osrodek realizuje inne zadania publiczne, w tym rowniez zadania z 
zakresu administracji rz^dowej zlecone gminie, a wynikaj^ce z ustaw wskazanych w § 3 niniejszego Statutu. 

6. Osrodek w ramach swojej dzialalnosci moze realizowac projekty wspotfmansowane ze srodkow EPS oraz 
inne programy pomocowe i programy fmansowane ze srodkow pozabudzetowych. 

7. Realizuj^c zadania statutowe Osrodek wspolpracuje z organami administracji rz^dowej oraz samorz^dowej, 
urz?dami, instytucjami, organizacjami spolecznymi i pozarz^dowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, Kosciolem 
Katolickim, innymi kosciolami, zwi^zkami wyznaniowymi, s^dami, prokuratur^, komomikami, pracodawcami 
osobami fizycznymi i prawnymi, a takze innymi podmiotami, ktore realizuje cele i zadania okreslone w Statucie 
Osrodka i wynikaj^ce z przepisow prawa. 

§ 6. 1. Realizuj^c zadania zlecone z zakresu administracji rz^dowej Osrodek kieruje si? ustaleniami 
przekazanymi przez Wojewod? Podkarpackiego. 

2. Wykonuj^c zadania wlasne gminy Osrodek kieruje si? ustaleniami Burmistrza. 
3. Osrodek koordynuje realizacj? gminnej strategii rozwi^zywania problemow spolecznych. 
4. Dyrektor moze wytaczac na rzecz obywateli powodztwa o roszczenia alimentacyjne. 
5. Osrodek moze kierowac wnioski o ustalenie niezdolnosci do pracy, niepetnosprawnosci i stopnia 

niepelnosprawnosci do organow okreslonych odr?bnymi przepisami. 
III. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE OSRODKIEM 

§ 7. 1. Osrodkiem kieruje Dyrektor, ktory odpowiada za prawidtowe funkcjonowanie Osrodka i reprezentuje go 
na zewnqtrz. 

2. Dyrektor Osrodka jest kierownikiem zakladu pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy w stosunku do 
zatrudnionych w nim pracownikow. 

3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz, ktory jako pracodawca samorz^dowy wykonuje wobec niego 
czynnosci z zakresu prawa pracy. 

4. Dyrektor zatrudnia glownego ksi?gowego oraz wyznacza swojego zast?pc? po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Burmistrza Gminy Rymanow. 

5. Zast?pca kieruje Osrodkiem w przypadku nieobecnosci Dyrektora oraz wykonuje o b o w i ^ i powierzone mu 
przez Dyrektora. 

6. W zakresie realizowanych zadah Dyrektor prowadzi post?powania oraz wydaje decyzje administracyjne na 
podstawie upowaznienia Burmistrza. Na wniosek Dyrektora Burmistrz moze upowaznic do wydawania takich 
decyzji takze innego pracownika Osrodka. 

7. Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarz^dzeh, regulaminow i instrukcji. 
8. Dyrektor sklada Radzie coroczne sprawozdanie z dzialalnosci Osrodka oraz przedstawia potrzeby, b?dqce 

podstaw^ do opracowania i wdrazania lokalnych programow pomocy spotecznej. 
9. Prawa i obowi^zki pracownikow zatrudnionych w Osrodku reguluj^ przepisy ustawy o pracownikach 

samorzqdowych oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy a w sprawach nieuregulowanych 
przepisy Kodeksu pracy. 

§8. 1. Zadania nalez^ce do Osrodka realizuje Dyrektor, zast?pca, pracownicy socjaini i odpowiednio do 
uzasadnionych potrzeb oraz mozliwosci finansowych inne osoby w ramach umowy o prac?, umowy zlecenie lub 
umowy o dzielo. 

2. Szczegotow^ organizacj? Osrodka, zakres zadah, uprawnieh i obowi^kow pracownikow okresla 
„Regulamin Organizacyjny Osrodka", ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza. 

3. Porz^dek wewn?trzny, a takze zwi^zane z procesem pracy prawa i obowiqzki pracodawcy oraz pracownikow 
ustala Dyrektor w „Regulaminie Pracy". 
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IV. MAJATEK I FINANSE 
§ 9. 1. Osrodek zarz^dza powierzonym mu maj^tkiem zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami prawa. 
2. Osrodek jest jednostk^ budzetow^ prowadz^c^ gospodark? fmansowy wedtug zasad okreslonycti w ustawie o 

fmansacti publicznych 
3. Dziatalnosc Osrodka j ako j ednostki budzetowej fmanso wana j est: 

- ze srodkow budzetu pahstwa, 
- ze srodkow budzetu Gminy Rymanow, 
- ze srodkow pozabudzetowych. 

§ 10. Podstaw? gospodarki finansowej Osrodka stanowi plan finansowy opracowany na kazdy rok przez 
Dyrektora na podstawie kwot dochodow i wydatkow przyj^tych przez Rad? w uchwale budzetowej. 

§ 11. Osrodek prowadzi rachunkowosc w oparciu o obowi^zuj^ce przepisy prawne i sporz^dza na ich 
podstawie sprawozdawczosc finansowy. 
V. NADZOR I KONTROLA 

1. Bezposredni nadzor i kontrol? nad dzialalnosci^ Osrodka sprawuje Rada oraz Burmistrz. 
2. Nadzor merytoryczny nad dzialalnosci^ Osrodka sprawuje Wojewoda Podkarpacki. 

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE 
§ 12. 1. Statut Osrodka uchwala Rada. 
2. Statut Osrodka moze bye zmieniony uchwaly Rady, w trybie wlasciwym dla jego uchwalenia. 

P R Z E W O D N 1 C Z 4 C A 
RADY MIEJSKIE4,w RYMANO,WIE 
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