
UCHWAŁA NR IV/43/19
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz 
art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1508 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/199/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Marek Prubant
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/43/19

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 26 lutego 2019 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

WE WRĘCZYCY WIELKIEJ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest 
jednostką organizacyjną gminy Wręczyca Wielka działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

4) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Ośrodek ma siedzibę  we Wręczycy Wielkiej przy ul. Sienkiewicza 1.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Wręczyca Wielka.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności

§ 4. Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania:

1) wynikające z ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) wynikające z innych ustaw:

a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych,

b) ustalanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań 
wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów,

c) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

d) prowadzenie zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

e) prowadzenie postępowań w zakresie realizacji zadań dotyczących wydawania Karty Dużej 
Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

f) prowadzenie działań wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zadań wynikających z rządowych programów 
z zakresu wspierania rodzin zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej,
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g) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych,

h) realizacja zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania świadczeń na podstawie 
ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

i) działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

j) udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wynikającej z ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

k) udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego,

l) realizacja zadania rządowego programu „Dobry start” na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.,

ł) ustalanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

m) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty dodatku 
energetycznego przewidzianego ustawą  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

n) realizacja zadań dotyczących prac społecznie użytecznych na podstawie ustawy  z dnia 
20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 5. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego 
majątek.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora  wykonuje Wójt Gminy Wręczyca Wielka.

3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Ośrodku wykonuje 
Dyrektor.

4. Dyrektor jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli 
i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu 
realizację zadań statutowych Ośrodka.

5. Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego.

6. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka Dyrektor jest uprawniony do wydawania 
zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 6. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa gminy, zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów 
i wydatków opracowany i zatwierdzany przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Rady 
Gminy Wręczyca Wielka.

3. Ośrodek w celu realizowania zadań ustawowych posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

4. Działalność Ośrodka jest finansowana:

1) z środków własnych gminy,
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2) z dotacji celowych z budżetu państwa,

3) z innych prawnie dopuszczalnych źródeł.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 7. Zmiany w postanowieniach niniejszego Statutu dokonywane są w trybie i na zasadach 
określonych dla jego uchwalenia.
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