
UCHWAŁA NR XX/100/2012
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zw. z art.40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Jordanów Śląski uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim, stanowiący załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/85/2004 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 10 sierpnia 2004r. w sprawie 
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosław Cholewa
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Uzasadnienie

Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: 

Celem uchwały jest zmiana statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim co zostało 
podyktowane m.in.: 

1) usprawnieniem funkcjonowania systemu pomocy w gminie, po zmianach zadań gminy wynikających z wejścia 
w życie nowych ustaw m.in. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej; 

2) ukierunkowaniem działań instytucji pomocy społecznej na rzecz zwiększenia aktywności w lokalnym 
środowisku osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej; 

3) dostosowaniem instytucji i instrumentów pomocy w celu efektywnego włączenia się w realizację Strategii 
Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz możliwości wykorzystania funduszy z Europejskiego Funduszu 
Społecznego; 

4) podejmowaniem egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w szczególności 
wobec dłużników alimentacyjnych. 
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Załącznik do Uchwały Nr XX/100/2012

Rady Gminy Jordanów Śląski

z dnia 31 października 2012 r.

S T A T U T 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W JORDANOWIE ŚLĄSKIM 

Rozdział 1.
PODSTAWA PRAWNA 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną 
jednostką organizacyjną, utworzoną na mocy Uchwały Nr XI/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Jordanowie 
Śląskim z dnia 25 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie 
Śląskim 

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim zwany dalej „Ośrodkiem" działa 
w szczególności na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; 

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.); 

3) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2010r. Nr 80, poz. 526 ze zm.); 

4) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 ze zm.); 

5) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 ze zm.) 
oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; 

6) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) 
i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; 

7) Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009r. Nr 205, 
poz. 1585 ze zm.); 

8) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 2255 ze zm.); 

9) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000r. Nr 98, 
poz. 1071 ze zm.); 

10) Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r.Nr 1, 
poz.7; ze zm.); 

11) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 
ze zm.); 

12) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.); 

13) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze 
zm.) 

14) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.:Dz. U. z 2005r. 
Nr 229, poz. 1954 ze zm.); 

15) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 
ze zm.); 
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16) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.); 

17) Innych aktów prawnych dotyczącej jego działalności; 

18) Niniejszego statutu. 

Rozdział 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy w Jordanowie Śl. ul. Pocztowa 4. 

2. Pełna nazwa Ośrodka Brzmi: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim”. 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim może posługiwać się skróconą nazwą: „GOPS 
w Jordanowie Śląskim”. 

4. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Jordanów Śląski. 

5. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 

6. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.15 do 15.15. 

Rozdział 3.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

§ 4. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim zwany dalej “Ośrodkiem” jest samodzielną 
jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa 
gminy Jordanów Śląski. 

2. Ośrodek realizuje zadania: 

1) Zlecone Gminie przez administrację rządową w zakresie ustalonym przez ustawy; 

2) Własne Gminy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz z zadaniami określonymi przez Radę. 

3. Ośrodek przy wykonywaniu zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej kieruje się ustaleniami 
Wójta Gminy, zaś przy wykonywaniu zadań zleconych kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę 
Dolnośląskiego. 

Rozdział 4.
CELE I ZADANIA OŚRODKA 

§ 5. 1. Celem działalności Ośrodka jest: 

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 
pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia; 

2) zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka; 

3) podejmowanie działań mających na celu doprowadzenie osób i rodzin do możliwie pełnego usamodzielnienia 
oraz doprowadzenie ich do integracji ze środowiskiem. 

2. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej, wykonanie których spoczywa na jednostkach samorządu 
terytorialnego określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz przepisach wykonawczych do niej jako zadania: 

1) własne gminy o charakterze obowiązkowym; 

2) własne gminy; 

3) zlecone z zakresu administracji rządowej. 

3. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej oraz zadań wynikających z innych ustaw należy 
w szczególności: 

1) Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej; 
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2) Analiza i ocena zjawisk tworzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 

3) Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 

4) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń; 

5) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań z zakresu 
świadczeń; 

6) Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych; 

7) Pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin; 

8) Praca socjalna jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom, stwarzająca możliwości 
do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków do życiowego usamodzielnienia 
osób i rodzin; 

9) Realizacja zadań wynikających z programów rządowych; 

10) Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, 
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

11) Wspieranie działalności osób fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej działających 
na rzecz pomocy społecznej; 

12) Współdziałanie i współpraca z samorządem gminnym, instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem 
Katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami 
oraz osobami fizycznymi i prawnymi; 

13) Współpraca z Samorządem Wojewódzkim i Powiatowym, administracją rządową, oraz jednostkami 
organizacyjnymi pomocy społecznej; 

14) Obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego. 

4. Ośrodek wykonuje także inne zadania określone jako zadania Ośrodka wynikające z ustaw, uchwał Rady 
Gminy oraz na podstawie upoważnień i zarządzeń Wójta Gminy. 

Rozdział 5.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

§ 6. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy 
określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka. 

2. Liczbę i rodzaj stanowisk pracy w Ośrodku ustala Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym 
w uzgodnieniu z Wójtem Gminy. 

3. Ośrodek może zatrudniać pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi. 

4. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka, z którym stosunek pracy nawiązuje 
i rozwiązuje Wójt Gminy. 

5. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta 
Gminy. 

6. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, zarządza jednostką zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem GOPS. 

7. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta 
Gminy i ponosi za nie odpowiedzialność. 

8. Na wniosek Kierownika Ośrodka Wójt Gminy może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji 
administracyjnych. 

9. W czasie niemożności wykonywania obowiązków przez Kierownika Ośrodka jego zadania wykonuje 
pracownik przez niego wyznaczony, a decyzje administracyjne wydaje osoba, która na wniosek Kierownika została 
upoważniona przez Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych. 
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10. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do 
nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 
223, poz. 1458 z późn. zm.). 

11. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy. 

Rozdział 6.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 7. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową 
w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki – 
zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Jordanów Śląski. 

3. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzane są na rachunek 
budżetu Gminy. 

4. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie 
sprawozdawczość finansową. 

5. Ośrodek finansowany jest z dotacji celowych budżetu państwa i środków własnych gminy. 

Rozdział 7.
NADZÓR I KONTROLA 

§ 8. 1. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Kierownik Ośrodka w zakresie całokształtu działalności. 

2. Kontrolę w zakresie gospodarki finansowej sprawuje główny księgowy. 

3. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Jordanów Śląski. 

4. Organem sprawującym nadzór w zakresie: 

1) zadań własnych gminy jest Wójt Gminy Jordanów Śląski; 

2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest Wojewoda Dolnośląski. 

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9. 1. Zmian w Statucie Ośrodka dokonuje Rada Gminy Jordanów Śląski w drodze uchwały. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosław Cholewa
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