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 Zarządzenie Nr 32/2023 
Wójta Gminy Nieporęt  

   z dnia 18 stycznia 2023 r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady 
Gminy Nieporęt w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie 

 
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2023 r. poz. 40) art. 5 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr 
LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 2010 r. Nr 203, poz. 6097,  z 2016 r., poz. 978) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy 
Nieporęt w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie 

§ 2. Ogłosić rozpoczęcie Konsultacji, zgodnie z ogłoszeniem, stanowiącym Załącznik do niniejszego 
Zarządzenia. 
§ 3. Zamieścić ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy.  
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nieporęt. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
        

          z up. Wójta 
 

Alicja Sokołowska 
Zastępca Wójta 

 

                                                                                                    

 
                           
                                                                        

 
 

 
 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 32/2023 
Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia  18 stycznia 2023 r. 

 
 

OGŁOSZENIE  
WÓJTA GMINY NIEPORĘT  

 
o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy w sprawie statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie 

 

    Na podstawie § 2 ust. 3 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2010 r. Nr 203 poz. 6097, z 2016 r. poz. 978) ogłasza 
się rozpoczęcie konsultacji, zwanych dalej „Konsultacjami” w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nieporęcie 

I. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień:   18 stycznia 2023 r.  

    Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień:   24 stycznia 2023 r.  
 
II. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji, przekazywanego do Urzędu Gminy Nieporęt: 
1) za pośrednictwem adresu e-mail Urzędu Gminy Nieporęt: urzad@nieporet.pl 
2) osobiście poprzez złożenie pisemnych uwag w siedzibie kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt przy 
placu Wolności 1,  w terminie do dnia 24 stycznia  2023 r., w godzinach pracy Urzędu. 
 
III. Celem Konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu Konsultacji. 
 
IV. Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji zawierające informacje dot.: 

1) liczby podmiotów biorących udział w Konsultacjach; 
2) wykaz zgłoszonych uwag; 
3) uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag, zostanie ogłoszone  w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
 
V. Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają charakter 
opiniodawczy i nie są wiążące. 



 
 
 
 
Załącznik do Ogłoszenia 
Projekt uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nieporęcie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt 

 

                                                              Uchwała Nr……………..            

Rady Gminy Nieporęt 

                                                             z dnia…………………….. 

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.1) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.2) Rada Gminy Nieporęt uchwala, co 
następuje:  

§1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie, zwany dalej „Statutem”. 

ROZDZIAŁ I. 
Postanowienia ogólne. 

§ 2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką 
organizacyjną Gminy Nieporęt, działająca w formie jednostki budżetowej. 

 
§ 3. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o finansach publicznych, 

4) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Siedzibą Ośrodka jest Nieporęt. 

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Nieporęt. 
 

§ 5.1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Gminy Nieporęt i Wójt Gminy Nieporęt w 
ramach posiadanych przez te organy kompetencji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 
2. W zakresie realizacji zadań zleconych nadzór nad ich realizacją sprawuje właściwy Wojewoda. 

 

 

 
ROZDZIAŁ II. 

Przedmiot działalności 

                                                           
1 t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747,poz. 1079, poz.1768,poz. 1725,poz. 1964  i 
poz.2414 

2 t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2268, zm.: Dz. U. z 2021r. poz. 1296 , poz. 1981 i poz. 2270 , Dz.U. z 2022 r. poz. 1. poz. 66, 
poz. 1079, poz. 1692, poz. 1700, poz.1967, poz. 2127, poz. 1812, poz.2140 i poz.2754 



§ 6.1. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i zadania zlecone z 
zakresu administracji rządowej, realizowane przez gminę w zakresie pomocy społecznej. 
2. Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności: 

1) ustalanie potrzeb jednostek, grup i rodzin wymagających pomocy i opracowywanie planów 
zaspokojenia tych potrzeb, 

2) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielania 
pomocy w formie: 

a) świadczeń pieniężnych, 

b) świadczeń w naturze, 

c) usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, 

d) świadczeń w placówkach pomocy społecznej, 

3) organizacja i nadzór nad usługami opiekuńczymi, w tym specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi, 

4) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielania 
pomocy osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych, 

5) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń 
rodzinnych, 

6) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie potwierdzania 
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

7) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym 
zasiłków i stypendiów szkolnych, 

8) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

9) prowadzenie działań, spraw, postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie 
innych spraw wynikającym wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

10) prowadzenie działań, spraw, postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie 
przekazanym do realizacji przez Radę Gminy Nieporęt lub Wójta Gminy Nieporęt. 

 
§ 7.Ośrodek realizując zadania statutowe oraz ustawowe współpracuje na zasadzie partnerstwa z 
organizacjami pozarządowymi oraz właściwymi organami. 

 
ROZDZIAŁ III. 

Organizacja wewnętrzna. 
§ 8.1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Nieporęt. 
2. Wójt Gminy Nieporęt jest przełożonym Kierownika  i wykonuje wobec niego wszelkie czynności w 
sprawach z zakresu prawa pracy, jako pracodawca. 
3. Kierownik działa jednoosobowo. 
4. Kierownik podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. 
5. Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz zapewniając prawidłową realizację 
zadań Ośrodka. 
6. Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i 
wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
7. Kierownik ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w porozumieniu z Wójtem Gminy Nieporęt. 

 
ROZDZIAŁ IV. 

Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka. 



§ 9.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych 
w ustawie o finansach publicznych. 
2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków 
sporządzony  przez Kierownika. 
 
§ 10. Ośrodek jako gminna jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 
Gminy Nieporęt, a pobrane dochody odprowadza na jej rachunek bankowy. 
 
§ 11. Finansowanie działalności Ośrodka, w zakresie realizacji zadań, utrzymania Ośrodka oraz w 
zakresie wynagrodzeń pracowników odbywa się: 

1) ze środków Gminy Nieporęt – w zakresie realizacji zadań własnych gminy, 

2) ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego – w zakresie realizacji zadań 
zleconych. 

 
§ 12. Kierownik działa jednoosobowo w zakresie zarządu i gospodarowania przez Ośrodek mieniem, 
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Nieporęt.  

 
ROZDZIAŁ V. 

Postanowienia końcowe. 
§ 13.1. Statut nadaje Rada Gminy Nieporęt w formie uchwały. 
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
 
§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt. 
 
§15. Traci moc Uchwała Nr XXI/97/04 z dnia 28 października 2004 r. Rady Gminy Nieporęt w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego poz. 7826, z 2006 r. Nr 154 poz. 6005, z 2012 r. poz. 915).  

§16. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 



 
FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego - uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nieporęcie 

 

 
Lp Stan zapisu w projekcie 

uchwały  
wraz z podaniem nr 
paragrafu i punktu 

Uwagi – sugerowana 
zmiana (konkretny 

sugerowany zapis paragrafu 
i punktu) 

Uzasadnienie  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

Podmiot 
zgłaszający 

uwagi 
(propozycje)  

Adres  Nr 
telefonu 

Adres poczty 
elektronicznej 

Imię i 
nazwisko 

osoby 
kontaktowej 

Data 
wypełnienia  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 


