
UCHWAŁA Nr XXVII/292/2018 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

 
z dnia 15 czerwca 2018 r. 

 

 
w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej            

w Widuchowej. 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 w zw. z  art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz.1000), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 110 ust. 1  
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, ze. zm. z 2017 r., 
poz. 38, poz. 1985, poz.1428, poz.1292, z 2018 r., poz. 650, poz.700) uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1. Nadaje się Statut jednostce budżetowej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Widuchowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/113/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej, Uchwała Nr XXVII/245/2014 z dnia 
17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej. 

 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Załącznik do Uchwały Nr XXVII/292/2018 

                                                              Rady Gminy Widuchowa  
   z dnia 15 czerwca 2018 r. 

                                                                                                                  
 

 
STATUT 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W WIDUCHOWEJ 

 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

 
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej utworzony został na mocy Zarządzenia 

Nr 4/90 Naczelnika Gminy Widuchowa z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Widuchowej. 

 
§ 2. 

 
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej z siedzibą w Widuchowej, zwany dalej 

„Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, nie posiadającą osobowości 
prawnej, działającą  w formie jednostki budżetowej na obszarze Gminy Widuchowa. 

2. Nadzór nad merytoryczną działalnością Ośrodka sprawują: 
1) w zakresie zadań własnych Wójt Gminy; 
2) w zakresie zadań zleconych Wojewoda Zachodniopomorski. 

 
§ 3. 

 
1. Ośrodek działa i realizuje zadania na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności 

w oparciu o przepisy: 
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.); 
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz.1952 

ze  zm.); 
3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 554 ze zm.); 
4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1390 ); 
5) ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U.     z 2017 r., poz. 697 ze zm.); 
6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 

ze zm.); 
7) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r., 

poz. 902 ze zm.); 



8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ); 
9) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.); 
10) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz.783 

ze zm.); 
11) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.); 
12) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 2017 r., 

poz. 882 ze zm.); 
13) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., 

poz.180 ); 
14) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.); 
15) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1938 ze zm.); 
16) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 

r., poz. 1778 ze zm.); 
17) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1860);  
18) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 

ze zm.); 
19) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2017 

r., poz. 1851 ze zm.); 
20) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 ze 

zm.); 
21) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.); 
22) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.); 
23) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. , 

poz. 1579  ze zm.); 
24) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 

r., poz. 1257 ze zm.); 
25) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 

z 2017 r. , poz. 2092 , ze zm.); 
26) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2017 r. , poz.1201 , ze zm.); 
27) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we , 
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ; 

28) innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących działania Ośrodka; 
29) niniejszego Statutu. 

 
 
 
 



Rozdział II 
CELE I ZADANIA 

 
§ 4. 

 
1. Celem działania Ośrodka  jest: 

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są  w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 

2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie 
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie 
do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 
 

§ 5. 
 

1. Ośrodek realizuje cele poprzez wykonywanie zadań własnych i zleconych Gminie z zakresu 
pomocy społecznej oraz zadań wynikających z innych przepisów prawa przekazanych 
do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej.  

 
§ 6. 

 
1. W realizacji zadań Ośrodek może współdziałać z instytucjami publicznymi, organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami 
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

 
 

Rozdział III 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 
§ 7. 

 
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz oraz 

 odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie. 
2. W strukturze Ośrodka funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie pracy 

podwórkowej - Świetlica Środowiskowa w Widuchowej przeznaczona dla dzieci  
i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami społecznymi realizująca postanowienia ustawy                  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu wspierania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 

3. Placówką Wsparcia Dziennego kieruje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                    
w Widuchowej. 

4.  Placówka Wsparcia Dziennego używa nazwy - Świetlica Środowiskowa w Widuchowej. 
5. Szczegółowe zadania działania Placówki Wsparcia Dziennego określa regulamin placówki 

wprowadzony zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Widuchowej. 

6. Źródłem pokrycia zobowiązań finansowych będzie : 
1) budżet przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 



2) środki własne gminy. 
7. Kierownik Ośrodka realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i działa w granicach 

upoważnień / pełnomocnictw do zawierania umów, porozumień oraz do wydawania decyzji 
administracyjnych udzielonych przez Wójta Gminy Widuchowa. 

8. Wójt Gminy Widuchowa nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka. 
9. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy Widuchowa. 
10. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki przejmuje upoważniony pracownik 

Ośrodka. 
11. Kierownik Ośrodka jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku 

pracowników i wykonuje wobec nich obowiązki pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa 
pracy. 

12. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki regulują 
przepisy o pracownikach samorządowych i ustawy o pomocy społecznej, kodeks pracy 
oraz przepisy wykonawcze. 

13. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka 
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

14. Kierownik upoważniony jest do wydawania zarządzeń w sprawach dotyczących 
funkcjonowania, organizacji wewnętrznej oraz szczegółowego zakresu czynności 
poszczególnych pracowników Ośrodka, określonych w szczególności w „Regulaminie 
Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej”, ”Regulaminie 
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt 
8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej 
w Widuchowej”. 

 
 

Rozdział IV 
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA 

 
§ 8. 

 
1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu 

o przepisy ustawy o finansach publicznych. 
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody 

i wydatki budżetu. 
3. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy oraz prowadzi własną rachunkowość 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa. 
4. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte 

wykorzystanie. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Rozdział V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 9. 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązujące. 

2. Zmiany niniejszego statutu  następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/292/2018 
                                                    Rady Gminy Widuchowa  

     z dnia 15 czerwca 2018 r. 
 

 
 Potrzeba uchwalenia proponowanego projektu uchwały wynika z konieczności dostosowania 
obecnego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej do aktualnie 
obowiązujących przepisów, a w szczególności do dokonanych w ostatnim okresie przez ustawodawcę 
zmian w powszechnie obowiązującym porządku prawnym (dostosowanie publikatorów ustaw do 
nowo obowiązujących przepisów ). 
 Duża ilość zmian w przepisach prawa oraz zwiększenie zadań o prowadzenie Placówki 
Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej spowodowała konieczność nadania nowego 
statutu, w celu szczegółowego określenia aktualnego przedmiotu działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Widuchowej. 
 Mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i czytelności statutu ośrodka zrezygnowano                        
z wprowadzenia do niego zmian na rzecz opracowania i uchwalenia jego całości. 
 Stąd podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 
 
 


