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UCHWAŁA NR XXX/372/04
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kobierzycach.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz, 1591 ze zm.- Rada Gminy

Kobierzyce uchwala co następuje:
STATUT GMINNEGO
KOBIERZYCACH

OŚRODKA

POMOCY

SPOŁECZNEJ

W

Rozdział I – Postanowienia Ogólne
§ 1. 1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach, zwany dalej
„Ośrodkiem” jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy, prowadzoną w
formie jednostki budżetowej.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach działa na podstawie:
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz.593 ze
zm./ oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy.
3.Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z
2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm./
§ 2. 1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy
nie posiadającą osobowości prawnej nad którą nadzór sprawuje Wójt Gminy –
jako organ wykonawczy gminy.
2. Siedziba Ośrodka – Kobierzyce przy Al. Pałacowa 1.
3. Ośrodek działa na terenie gminy Kobierzyce.
§ 3. 1.Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik zgodnie z
zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.
2.Stosunek pracy na podstawie mianowania z Kierownikiem nawiązuje i
rozwiązuje Wójt Gminy.
3.W sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności służbowej Kierownik
Ośrodka podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.
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§ 4. 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące sekcje i stanowiska pracy:
a/ Kierownik Ośrodka
b/ Z-ca Kierownika
c/ Księgowy Ośrodka
d/ Sekcja Pracowników Socjalnych
e/ Sekcja Opiekunek
f/Sekcja świadczeń
g/ Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
h/ Pracownicy administracji
2.Obrazową strukturę działalności Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny.
Rozdział II –cele i zadania

§ 5. Celem działalności Ośrodka jest:
1) Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych
sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne
środki, możliwości i uprawnienia.
2) Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz
umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności
człowieka.
§ 6. Zadania Ośrodka:
1.Zadania Ośrodka określają przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy
o pomocy społecznej oraz przepisy innych ustaw, a w szczególności :
1) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
2) ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
3) ustawy o świadczeniach rodzinnych
4) ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego;
5) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
6) ustawy o prawie zamówień publicznych
7) ustawy o rachunkowości;
8) ustawy o finansach publicznych;
9) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
10) ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
11)ustawy o dodatkach mieszkaniowych
12) ustawy o zatrudnieniu socjalnym
13) ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie
14) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

3

15) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2. Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu
pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należą w szczególności
zadania zgodnie z art.17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
3. Do zdań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez
Ośrodek należą zadania zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
4. Do zadań Ośrodka należy także :
1) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
pomocy społecznej na terenie Gminy Kobierzyce;
2) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych osób i rodzin;
3)współpraca z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim i
innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami,
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i
prawnymi .
III ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA GMINNEGO
OŚRODKA

§ 7. 1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do
osób w nim zatrudnionych.
1. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują
przepisy o pracownikach samorządowych.
2. Zasady wynagradzania i premiowania pracowników Ośrodka określa
Regulamin wynagrodzeń opracowany na podst. Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i
wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
( Dz. U. Nr 61, poz.708 ze zm.)
4. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy wykonuje
Kierownik Ośrodka.
§ 8. 1. Kierownik GOPS wydaje stosowne decyzje administracyjne na podstawie
udzielonego upoważnienia Wójta zgodnie z Art. 110 ust 7 ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 r ( Dz. U. Nr 64 , poz. 593 ze zm.) i na
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podstawie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych( Dz. U. Nr 228 , poz. 2255 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady
Gminy w oparciu o właściwe przepisy tj. Art.39 ust. 4 ustawy o samorządzie
gminnym( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) w związku z
art. 7 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ( Dz. U. Nr 71 poz. 734 ze zm.).
2. Decyzje w sprawach świadczeń realizowanych przez Ośrodek są wydawane
w formie pisemnej. W szczególnych przypadkach decyzja może być wydana w
formie ustnej; nie dotyczy to decyzji o odmowie przyznania świadczenia.
3. Odwołanie od decyzji w sprawach świadczeń , o których mowa w ust.1
składa osoba ubiegająca się o świadczenie, a także również inna osoba za jej
zgodą.
4. Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania
decyzji.
§ 9. 1. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z
działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 10. 1.Szczegółowy zakres i obszar działania Ośrodka określa Regulamin
Organizacyjny.
IV GOSPODARKA FINANSOWA
§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o
finansach publicznych.
2.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12. 1. Statut zatwierdza Rada Gminy w Kobierzycach.
2. Zmiany statutu Ośrodka mogą być dokonane tylko w drodze uchwały
Rady Gminy.
§ 13. Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiący
załącznik do uchwały Rady Gminy Nr X/113/03 Rady Gminy Kobierzyce z 22
maja 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kobierzycach.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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UZASADNIENIE
do Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kobierzycach.
W związku z wprowadzeniem w życie nowej Ustawy o Pomocy Społecznej
z dnia 12 marca 2004 r. oraz z powodu przekazania z dniem 1 maja 2004 r.
realizacji świadczeń rodzinnych do GOPS zasadne jest podjęcie w/w
uchwały.

