
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2012 

RADY GMINY WIŃSKO 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku  

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z późn. 

zm.) Rada Gminy Wińsko uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Wińsku w poniższym brzmie-

niu:  

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wińsku, zwany dalej „Ośrodkiem” utworzony 

uchwałą Rady Gminy Wińsko nr V/17/90 z dnia  

23 sierpnia 1990 r. jest  jednostką organizacyjną Gmi-

ny Wińsko nieposiadającą osobowości prawnej.  

2. Ośrodek jest jednostką budżetową.  

3. Siedziba Ośrodka mieści się w Wińsku przy 

Placu Wolności 13.  

4. Obszar działania Ośrodka stanowi teren Gminy 

Wińsko.  

§ 3. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy 

oraz zadania zlecone Gminie:  

1) zadania z zakresu pomocy społecznej − wynikające 

z ustawy o pomocy społecznej;  

2) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikają-

cych z ustawy o świadczeniach rodzinnych;  

3) zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wy-

nikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych;  

4) zadania z zakresu świadczeń alimentacyjnych 

i inne wynikające z ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów;  

5) zadania wynikające z ustaw o postępowaniu wobec 

dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimen-

tacyjnej;  

6) zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów 

o charakterze socjalnym − wynikające z ustawy 

o systemie oświaty;  

7) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej;  

8) zadania wynikające z ustaw oraz rządowych pro-

gramów pomocy społecznej mających na celu 

ochronę poziomu życia osób i rodzin.  

§ 4. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje 

ze szkołami, sądami, policją, służbą zdrowia, organi-

zacjami pozarządowymi, Kościołem katolickim 

i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fun-

dacjami, stowarzyszeniami oraz zakładami pracy 

w celu realizacji zadań pomocy społecznej.  

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, ma 

na celu w szczególności ustalenie zakresu zapotrze-

bowania na pomoc społeczną, strukturę występują-

cych potrzeb oraz określenie i organizacyjnych form 

ich zaspokajania zarówno w odniesieniu do rejonu 

całej gminy, jak i w odniesieniu do konkretnych śro-

dowisk lub grup społecznych oraz pojedynczych ro-

dzin wymagających z przyczyn społecznych, ekono-

miczno-gospodarczych szczególnego zainteresowania 

ze strony Ośrodka.  

§ 5. 1. Organem założycielskim Ośrodka jest Ra-

da Gminy Wińsko.  

2. Organem sprawującym nadzór nad pracą 

Ośrodka z ramienia organu założycielskiego jest Wójt 

Gminy Wińsko.  

3. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje 

jego pracą i reprezentuje go na zewnątrz.  

4. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika 

Ośrodka jest Wójt, który nawiązuje i rozwiązuje z nim 

stosunek pracy oraz ustala jego wynagrodzenie.  
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5. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służ-

bowym podległych mu pracowników, z którymi na-

wiązuje i rozwiązuje stosunek pracy oraz ustala ich 

wynagrodzenie.  

6. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Re-

gulamin Organizacyjny nadany przez Kierownika 

Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta.  

7. Kierownik Ośrodka działa na podstawie peł-

nomocnictwa udzielonego mu przez Wójta w trybie 

ustawy o samorządzie gminnym.  

§ 6. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową 

na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach 

publicznych i o rachunkowości pokrywając swoje 

wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Wińsko.  

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest 

plan finansowy obejmujący dochody  

i wydatki zatwierdzony przez Wójta Gminy Wiń-

sko.  

3. Na realizację zadań zleconych z zakresu admi-

nistracji rządowej środki zapewnia budżet Państwa.  

4. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową 

Ośrodka ponosi Kierownik oraz w zakresie mu powie-

rzonym - główny księgowy.  

5. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.  

6. Jeżeli czynność prawna może wywołać po-

wstanie zobowiązań pieniężnych dla jej  skuteczności 

konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego.  

§ 7. 1. Kontrolę i ocenę działalności Ośrodka do-

konuje z ramienia organu założycielskiego − Komisja 

Rewizyjna Rady Gminy Wińsko i Wójt.  

2. Kontrola obejmuje w szczególności:  

a) realizację zadań statutowych,  

b) gospodarkę finansową,  

c) prawidłowość gospodarowania mieniem.  

§ 8. Zmiany w niniejszym Statucie Ośrodka mo-

gą nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy Wińsko 

w trybie właściwym do ich uchwalenia.  

§ 9. Traci moc uchwała Rady Gminy Wińsko nr 

XXX/181/2005 z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie 

przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Wińsku, uchwała nr XIV/74/2007 z dnia  

27 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku, uchwa-

ła nr XLVIII/254/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/181/2005 Rady 

Gminy w Wińsku oraz uchwała nr V/24/2011 z dnia 

21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały  

nr XXX/181/2005 Rady Gminy Wińsko.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego i przez wywie-

szenie jej tekstu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Zofia Baranowska 
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