
Ogłoszenie w  sprawie  naboru  na opiekunów prawnych  i  kuratorów dla  osób  częściowo  i
całkowicie ubezwłasnowolnionych 

Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we  Frampolu  przyjmuje  zgłoszenia
KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH I KURATORÓW DLA OSÓB CZĘSCIOWO I
CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Na podstawie art.  3  ust.  5  lit.  j  ustawy z dnia  17 maja 1990r.  o  podziale  zadań i  kompetencji
określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w
związku z art. 149 § 3, art. 175 i art. 178  § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2082 ze zmianami)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frampolu podaje do wiadomości, iż przyjmuje
zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w
Biłgoraju dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Nabór ma charakter ciągły.

Zakres podstawowych zadań:

1. Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym .
2. Zarządzanie  majątkiem podopiecznego  –  zgodnie  z  art.  155  § 1 Kodeksu  rodzinnego  i

opiekuńczego.
3. Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej

oraz innymi instytucjami.
4. Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez

sąd (zwykle jeden lub dwa razy w roku).

Dodatkowe uwagi:

1. Opiekun  nie  sprawuje  usług  opiekuńczych.  Usługi  obejmujące  pomoc  w  zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem
sprawują osoby zatrudniane na umowę zlecenie jako opiekunki.

2. Zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Sąd  opiekuńczy  może  przyznać  opiekunowi  wynagrodzenie  za  sprawowanie  opieki.
Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony.
Jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest
ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 18 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia  12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej).  Wynagrodzenie za sprawowanie
opieki  wypłaca  się  w  wysokości  ustalonej  przez  sąd.  Wynagrodzenie  to  obliczone  w
stosunku  miesięcznym  nie  może  przekraczać  1/10  przeciętnego  miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez
Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  za  okres  poprzedzający  dzień  przyznania
wynagrodzenia (art. 53a. 1. ustawy o pomocy społecznej).

Wymagania stawiane kandydatom:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych.
3. Pełnia praw publicznych.
4. Nieposzlakowana opinia.



5. Stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków opiekuna prawnego.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
2. Zgoda  na  przetwarzanie  danych osobowych w procesie  ustanawiania  oraz  sprawowania

opieki prawnej/kurateli.
3. Oświadczenie o niekaralności.

Szczegółowe informacje i składanie w/w dokumentów w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej we Frampolu, ul. Kościelna 29, pok. nr 3 lub pod tel. (84) 685 75 04.


