
 

 

UCHWAŁA NR XXX/156/2017 

RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy Jordanów Śląski uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/100/2012 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012 r. w sprawie 

ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim zwany dalej "Ośrodkiem" działa 

w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.; 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., 

poz. 2077); 

3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1453 ze zm.); 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.); 

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902  

ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; 

6) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) i wydanych 

na jej podstawie aktów wykonawczych; 

7) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1778 ze zm.); 

8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 882  

ze zm.); 

9) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2017 r., poz. 1257 ze zm.); 

10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 489 ze zm.); 
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11) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.); 

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

publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.); 

13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2015 r., poz. 1390 ze zm.); 

14) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1201 ze zm.); 

15) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 697 ze zm.); 

16) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., 

poz. 180); 

17) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.); 

18) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r., poz. 783 ze zm.); 

19) ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U., 

poz. 1860); 

20) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2017 r., poz. 1851); 

21) innych aktów prawnych dotyczącej jego działalności; 

22) niniejszego statutu”; 

2) § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„1) Ośrodek jest czynny: w poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, w środę w godz. 7.30 

– 16.30, w piątek w godz. 7.30 – 14.30”; 

3) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej; 

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; 
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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; 

15) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

16) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 

17) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem” (Dz.U., poz. 1860); 

18) realizacja zadań wynikających ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu 

dzieci (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1851).”. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Cholewa 
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