
 

 

UCHWAŁA NR XLII/262/2021 

RADY GMINY KONDRATOWICE 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kondratowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372, 1834) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) Rada Gminy w Kondratowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Kondratowicach nr XXXVIII/219/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kondratowicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Kondratowice: 

Marcin Szczurowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 grudnia 2021 r.

Poz. 5643



Załącznik do uchwały nr XLII/262/2021 

Rady Gminy Kondratowice 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W KONDRATOWICACH 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kondratowicach, zwany dalej ,,Ośrodkiem” jest gminną 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, stanowi 

wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych Gminy Kondratowice. 

§ 2. 1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Kondratowicach przy ul. Nowa 1. 

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Kondratowice. 

3. Ośrodek może używać nazwy skróconej GOPS. 

4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści zawierającej nazwę Ośrodka w pełnym brzmieniu. 

5. Niniejszy Statut określa cele i zadania Ośrodka oraz jego organizację. 

 

Cele i zadania Ośrodka 

§ 3. Celem działalności Ośrodka jest: 

a) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu 

takich sytuacji, 

b) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych 

i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

c) doprowadzanie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. 

§ 4. Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 

1) wspieranie osób i rodzin przeżywających trudności oraz motywowanie do uruchomienia własnych zasobów 

i możliwości pozwalających na rozwiązanie trudnych sytuacji życiowych w jakich się znalazły, przy ich 

aktywnym współdziałaniu, 

2) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielanie osobom i rodzinom we 

wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi, 

3) przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, 

4) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

5) organizowanie działań profilaktycznych skierowanych do osób i rodzin zagrożonych dysfunkcjami, 

6) inicjowanie w środowisku lokalnym pomocy ze strony grup, organizacji społecznych i instytucji na rzecz 

osób i rodzin szczególnego ryzyka, 

7) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

8) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 

9) koordynacja realizacji gminnej strategii  rozwiązywania problemów społecznych, 

10) sporządzenie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji  społecznej 

i demograficznej, 

11) realizacja gminnych programów pomocy społecznej, w tym dofinansowanych za środków Unii 

Europejskiej, 
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12) realizacja rządowych programów pomocy społecznej, 

13) tworzenie systemowych form współdziałania z różnymi partnerami zaangażowanymi w rozwiązywanie 

określonych problemów społecznych oraz budowanie partnerstwa w przedmiotowym zakresie, 

14) realizacja innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z właściwych aktów prawnych. 

Organizacja Ośrodka 

§ 5. 1. Ośrodek jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych. 

2. Kierownik Ośrodka kieruje działalnością Ośrodka oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. 

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Kondratowice, który jest jednocześnie jego 

zwierzchnikiem służbowym. 

4. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy Kodeksu pracy, ustawy 

o pomocy społecznej oraz ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Kierownik Ośrodka 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 wobec wszystkich władz, organów, instytucji i osób trzecich. 

6. Dla realizacji zadań statutowych Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, 

regulaminów i instrukcji. 

7. Kierownik Ośrodka lub upoważnieni pracownicy Ośrodka wydają decyzje administracyjne 

w indywidualnych sprawach w zakresie realizacji zadań Gminy Kondratowice wynikających z ustaw w oparciu 

o udzielone upoważnienia. 

§ 6. 1. W ramach Ośrodka funkcjonują następujące stanowiska: 

1) kierownik GOPS, 

2) główny księgowy, 

3) pracownicy socjalni, 

4) opiekunka, 

5) specjalista ds. świadczeń rodzinnych, 

6) asystent rodzinny. 

2. Odpowiednio do uzasadnionych potrzeb Ośrodka oraz możliwości finansowych w Ośrodku mogą być 

zatrudnione inne osoby w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia. 

3. Przepisy wewnętrzne Ośrodka ustala Kierownik wydając zarządzenia wewnętrzne, wprowadzając 

regulaminy i instrukcje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Kierownik zapewnia adekwatny, skuteczny i efektywny system kontroli zarządczej. 

Gospodarka finansowa Ośrodka 

§ 7. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową. 

2. Działalność Ośrodka finansowana jest odpowiednio: 

1) w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – z budżetu państwa; 

2) w zakresie realizacji zadań własnych gminy – z budżetu Gminy Kondratowice. 

3. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy obejmujący plan dochodów 

i wydatków, zatwierdzony uchwałą budżetową Rady Gminy Kondratowice. 

4. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich podstawie 

sprawozdawczość finansową. 
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5. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy. 

6. Obsługę finansowo – księgową jednostka prowadzi samodzielnie. 

Nadzór Ośrodka 

§ 8. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Kondratowice. 

2. W zakresie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Ośrodek, 

postępowania nadzorcze i kontrolne prowadzi Wojewoda Dolnośląski. 

Postanowienia końcowe 

§ 9. 1. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu nastąpią w trybie właściwym do jego ustalenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
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