
UCHWAŁA Nr 139/XVIII/20
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, 
z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Gminy Poczesna uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr. 160/XVIII/12 Rady Gminy Poczesna z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie 
nadania Statutu GOPS w Poczesnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

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

 

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła
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Załącznik do uchwały Nr 139/XVIII/20

Rady Gminy Poczesna

z dnia 18 czerwca 2020 r.

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POCZESNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej zwany dalej ,,Ośrodkiem” jest jednostką 
organizacyjną gminy Poczesna, która działa w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Siedzibą i terenem działania Ośrodka jest Gmina Poczesna.

§ 3. Ośrodek może używać nazwy skróconej- GOPS Poczesna.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4. Ośrodek realizuje zadania na podstawie i w granicach obowiązujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych,

6) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

7) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

8) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych,

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

12) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

13) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

14) ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

15) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

16) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

17) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

18) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r., o wspieraniu kobiet w ciąży ,,Za życiem”,

19) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

20) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu „Dobry Start”,
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21) uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
rządowego programu,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

22) niniejszego Statutu.

CEL I ZADANIA OŚRODKA

§ 5. Ośrodek realizuje zadania stanowiące zadania własne gminy, zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej realizowane przez gminę wskazane w aktach prawnych wymienionych w § 4 pkt 1-21 Statutu 
Ośrodka.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 6. 1.  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, którego 
zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Poczesna.

2. Kierownik działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem podejmuje 
decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez Wójta Gminy 
Poczesna pracownik Ośrodka.

§ 7. Szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania Ośrodka z uwzględnieniem struktury 
organizacyjnej określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej 
wprowadzony zarządzeniem Kierownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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