UCHWAŁA NR 80/X/11
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 3 Statutu Gminy Stara Biała uchwalonego
Uchwałą Nr 23/IV/03 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27.03.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 101, poz. 2491)
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami; nr 23/IV/07 z dnia 27.03.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz.
2623), Nr 84/XII/08 z dnia 24.04.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 145, poz. 5105), Nr 149/XVIII/09 z dnia
12.03.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 61, poz. 1606), Nr 164/XX/09 z dnia 9.06.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 115, poz. 3318), Nr 190/XXIII/09 z dnia 10.12.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 12, poz. 186), Nr 35/V/11 z dnia
14.04.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 82, poz. 2646) i Nr 62/VIII/11 z dnia 31.08.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 168, poz. 5278) uchwala się, co następuje;
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała przyjętym Uchwałą Nr 100/XIV/04 Rady
Gminy Stara Biała z dnia 26.08.2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starej Białej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6231) ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami; Nr 83/XII/08
z dnia 24.04.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 145, poz. 5104), Nr 192/XXIII/09 z dnia 10.12.2009 r. (Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 12, poz. 188) i Nr 238/XXIX/10 z dnia 16.09.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 177,poz. 4597) wprowadza
się następujące zmiany:
1. w § 6 ust. 1pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej,",
2. w § 6 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie;
"prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,",
3. w § 6 ust. 1 uchyla się pkt 13,
4. w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jako
jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.",
5. w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu;
"3. Ośrodek realizuje zadanie zlecone gminie w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych dla nieubezpieczonych zdrowotnie mieszkańców gminy.",
6. w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie;
"Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Stara Biała w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa.",
7. w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie;
"Kierownik Ośrodka i pracownicy Ośrodka upoważnieni na jego wniosek przez Wójta Gminy Stara Biała do
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych są zobowiązani do składania: (.....)",
8. w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie;
"Kierownik Ośrodka wykonuje zadania przy pomocy pracowników zatrudnionych na stanowiskach
urzędniczych, pomocniczych i obsługi w Ośrodku, dla których jest pracodawcą i wykonuje wobec nich
czynności wynikające ze stosunku pracy.",
9. w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie;
"Maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla kierownika i zastępcy kierownika Ośrodka ustala Wójt Gminy
Stara Biała w drodze zarządzenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa.",
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10. w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie;
"Wynagrodzenia zastępcy kierownika Ośrodka i innych pracowników zatrudnionych w Ośrodku ustala
Kierownik Ośrodka na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach posiadanych środków
finansowych na ten cel w budżecie.",
11. § 19 otrzymuje brzmienie;
"1. Ośrodek jako jednostka budżetowa Gminy Stara Biała prowadzi gospodarkę finansową według zasad
określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstwą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan wydatków sporządzony przez Kierownika Ośrodka.
3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Kierownik Ośrodka może zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot wydatków
ujętych w zatwierdzonym planie finansowym Ośrodka.
5. Zaciągnięcie zobowiązań przez Kierownika Ośrodka wymaga kontrasygnaty głównego księgowego
Ośrodka.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady
Jan Wrześniewski
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Uzasadnienie
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) należało uaktualnić zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej
zapisane w § 6 ust.1 statutu Ośrodka.
W treści § 6 statutu Ośrodka dodano ust. 4 w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku
przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149,
poz. 887), które nakładają na gminę nowe zadania we wspieraniu rodzin biologicznych przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych zamieszkujących na terenie gminy jak
i w systemie pieczy zastępczej.
W treści § 10 dodano ust. 3 celem uaktualnienia faktycznie realizowanych zadań zleconych gminie przez
ośrodek pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr. 164, poz. 1027 z późn. zm.).
W treści § 11 ust. 2 i 3, § 12 ust. 1 i § 15 statutu dokonano doprecyzowania zapisów statutu w związku
z obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,
poz. 1458 z późn. zm.).
Zmieniono zapisy § 19 statutu w związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2012 roku odrębnej
gospodarki finansowej Ośrodka.
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