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Poz. 1056
UCHWAŁA NR XX/338/2017
RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860),
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr VII/124/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach (Dz. Urz. Województwa
Pomorskiego z 23.09.2015 r. poz. 2917 ze zm.) wprowadza się zmiany, w brzmieniu, jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach pozostają
w mocy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
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Załącznik
do Uchwały Nr XX/338/2017
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 17 lutego 2017 r.
Zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, zwany dalej „Ośrodkiem” prowadzi swoją
działalność, w szczególności, w oparciu o:
a/ ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.);
b/ ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
ze zm.);
c/ ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 902);
d/ ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.);
e/ ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 575 ze zm.);
f/ ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1390);
g/ ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.);
h/ ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
i/ ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518
ze zm.);
j/ ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 169 ze zm.);
k/ ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 195 ze zm.);
l/ ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1860);
m/ uchwałę Nr XII/48/90 Rady Narodowej w Chojnicach z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach;
n/ postanowienia niniejszego statutu;
o/ inne ustawy oraz pozostałe akty prawa o zasięgu krajowym i lokalnym dotyczące samorządu,
w tym działalności ośrodka pomocy społecznej.
2. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Celem strategicznym działalności Ośrodka jest wspieranie mieszkańców gminy, skutkujące
poprawą jakości ich życia oraz zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, z kolei
celami pomocniczymi – adekwatnie do obszarów obsługiwanych przez Ośrodek – są:
a/ w obszarze pomocy społecznej: umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości;
b/ w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej: przywracanie rodzinom –
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – zdolności
do wypełniania tych funkcji;
c/ w obszarze wspierania kobiet w ciąży i rodzin: zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
w szczególności gdy może wystąpić lub występuje sytuacja nieodwracalnego upośledzenia
albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka;
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d/ w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: ograniczenie skali oraz następstw
zjawiska przemocy w rodzinie;
e/ w obszarze Karty Dużej Rodziny: umacnianie, a także wspieranie funkcji rodziny
wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tych
rodzin;
f/ w obszarze systemu oświaty: zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwianie
pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia;
g/ w obszarze świadczeń rodzinnych: wzmocnienie wypełniania funkcji rodzinnych,
w szczególności: prokreacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, zwłaszcza
w rodzinach z dzieckiem/osobą niepełnosprawnym/ą;
h/ w obszarze świadczeń wychowawczych: częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych;
i/ w obszarze świadczeń alimentacyjnych: wzmożenie opieki nad dziećmi i innymi osobami
znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania
świadczeń alimentacyjnych oraz zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do
alimentacji.
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