
 

 

UCHWAŁA NR III/21/2015 

RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mietkowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie o treści jak w załączniku nr 

1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc: 

- uchwała Nr XV/94/2004 Rady Gminy Mietków z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie, 

- uchwała Nr XXV/146/2005 Rady Gminy  Mietków z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie, 

- uchwała Nr XIV/74/2012 Rady Gminy Mietków z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków. 

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

Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy: 

H. Artymowicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 lutego 2015 r.

Poz. 603



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/2015 

Rady Gminy Mietków z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 

STATUT 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIETKOWIE 

Rozdział 1. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie, zwany dalej Ośrodkiem jest wyodrębnioną jednostką 

organizacyjną Gminy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy. 

2. Uchwały Nr 52/95 Rady Gminy w Mietkowie z dnia 09.08.1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie. 

3. Innych przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej. 

4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym. 

Rozdział 2. 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy, nieposiadającą osobowości 

prawnej, nad którą nadzór sprawuje Wójt Gminy – jako organ wykonawczy gminy. 

2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Mietków. 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swoim działaniem teren gminy Mietków. 

Rozdział 3. 

1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik zgodnie z zakresem pełnomocnictwa 

udzielonego przez Wójta Gminy. 

2. W sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności służbowej Kierownik Ośrodka podlega bezpośrednio 

Wójtowi Gminy. 

Rozdział 4. 

1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy: 

a) Kierownik Ośrodka, 

b) Główny Księgowy Ośrodka, 

c) Pracownicy socjalni, 

d) Opiekunki, 

e) Referent ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

f) Asystent rodziny 

2. Obrazową strukturę działalności Ośrodka przedstawia załącznik nr 1. 

Rozdział 5. 

Celem działalności Ośrodka jest: 
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1. Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. 

2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej. 

3. Pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań. 

4. Zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. 

Rozdział 6. 

ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: 

1. Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej określają przepisy ustawy o samorządzie gminnym 

i ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy innych ustaw, a w szczególności: 

- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 

- ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

- ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

- ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 

- ustawy o zamówieniach publicznych, 

- ustawy o rachunkowości, 

- ustawy o finansach publicznych, 

- ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

- ustawy o działalności pożytku publicznego i i o wolontariacie, 

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

- ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego, 

- ustawy o cudzoziemcach, 

- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

- ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, 

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

- ustawy o systemie oświaty. 

Rozdział 7. 

DO ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA NALEŻY: 

1. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej na terenie 

Gminy Mietków. 

2. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. 

3. Współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu 

realizacji zadań pomocy społecznej. 

Rozdział 8. 

1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych. 
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2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy o pracownikach 

samorządowych. 

Rozdział 9. 

Szczegółowy zakres działania Ośrodka Pomocy Społecznej określa Regulamin Organizacyjny. 

Rozdział 10. 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach 

publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka jest roczny plan finansowy. 
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Załącznik Nr 1 do Statutu Gminnego Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Mietkowie 
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