
UCHWAŁA NR XLI/398/18
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. Nadać Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gorzycach statut w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/248/05 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie 
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek
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Załącznik do uchwały Nr XLI/398/18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną, 
Gminy Gorzyce działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Gorzycach, przy ul. Raciborskiej 27.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Gorzyce.

§ 3. 1. Ośrodek podlega organom Gminy Gorzyce.

2. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

DZIAŁ II.
Przedmiot działalności

§ 4. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania:

1) wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

2) wynikające z innych ustaw, tj.:

a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,

b) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz 
przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

c) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty świadczenia 
wychowawczego przewidzianego ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

d) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

e) ustalanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

f) udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

g) realizacja zadań związanych z realizacją ustawy o wspieraniem rodziny i systemie pieczy zastępczej,

j) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty dodatku 
energetycznego przewidzianego ustawą - prawo energetyczne,

k) realizacja zadań wynikających z ustawy karta dużej rodziny,

l) prowadzenie zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych,

m) realizacja zadań przewidzianych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,

n) realizacja zdań przewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi,

o) realizacja zadań przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,

p) realizacja zadań wynikających z ustawy „Za życiem”,

3) wynikające z uchwał Rady Gminy Gorzyce i Zarządzeń Wójta Gminy Gorzyce.

§ 5. Ośrodek realizując zadania statutowe współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami działającymi w sferze pomocy społecznej. 
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DZIAŁ III.
Organizacja wewnętrzna

§ 6. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik, który zarządza całokształtem działalności, jest 
odpowiedzialny za prawidłowe działanie Ośrodka, wyniki pracy, dobór pracowników i gospodarkę finansową.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Gorzyce, który wykonuje w stosunku do niego czynności 
z zakresu prawa pracy i jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka, który jest dla nich zwierzchnikiem 
służbowym i podejmuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

4. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny nadany 
przez Kierownika po uprzednim zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Gorzyce.

DZIAŁ IV.
Majątek i gospodarka finansowa Ośrodka

§ 7. Majątek Ośrodka stanowi mienie przekazane przez Gminę Gorzyce w drodze umowy użyczenia oraz 
majątek nabyty w ramach prowadzonej działalności.

§ 8. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych 
zgodnie z ustawą o finansach publicznych i o rachunkowości.

§ 9. 1. Działalność Ośrodka jest finansowana:

1) z środków własnych gminy,

2) z dotacji celowych z budżetu państwa,

3) z innych prawnie dopuszczalnych źródeł.

2. Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług wobec podopiecznych oraz 
z innych tytułów określonych przepisami prawa.

3. Pobrane dochody Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy Gorzyce.

§ 10. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy opracowany przez 
Kierownika na podstawie uchwały budżetowej Gminy Gorzyce.

§ 11. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 12. Kierownik przedstawia Wójtowi Gminy Gorzyce sprawozdania budżetowe i finansowe w terminach 
i na zasadach obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego.

DZIAŁ V.
Postanowienia końcowe.

§ 13. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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