
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/240/22 

RADY GMINY KROTOSZYCE 

z dnia 14 lutego 2022 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krotoszycach 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krotoszycach w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XI/80/2016 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie 

nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krotoszycach (Dz. Urz. Woj. Doln z 2016 r. 

poz. 1742 ). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Ryszard Łabicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 lutego 2022 r.

Poz. 969



Załącznik do uchwały nr XXVIII/240/22 

Rady Gminy Krotoszyce 

z dnia 14 lutego 2022 r. 

 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROTOSZYCACH 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach zwany dalej „Ośrodkiem”, utworzony uchwałą 

nr XII/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Krotoszycach z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, ze zm.); 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.); 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021.r. poz. 305, ze zm.); 

 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.); 

5) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282 zm.); 

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz.112 ze zm.); 

7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 

ze zm.); 

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2020. poz. 1398 ze zm.); 

9) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266  

ze zm.); 

10) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256  

ze zm.); 

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.); 

12) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 821 ze zm.), 

13) uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007); 

14) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348); 

15) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1297 ze zm.); 

16) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1329 ze zm.); 

17) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 

ze zm.); 

18) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.);  

19) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.1973 ze zm.); 

20) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, ze zm.); 

21) ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 3 stycznia 2022 r. poz. 1 ze zm.); 

22) postanowień niniejszego statutu; 

23) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa regulujących kwestie związane z działalnością 

Ośrodka. 
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§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Krotoszyce, prowadzoną w formie jednostki 

budżetowej. 

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Krotoszycach przy ul. Mikołaja Kopernika 9/5. 

§ 3. 1. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Krotoszyce. 

2. Ośrodek realizuje zadania z zakresu: 

1) pomocy społecznej; 

2) świadczeń rodzinnych; 

3) zleconych gminie zgodnie z ustaleniami wojewody; 

4) postępowań wobec dłużników alimentacyjnych; 

5) przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

6) wspierania rodziny i pieczy zastępczej; 

7) realizacji zadań dotyczących wspierania gminy w zakresie dożywiania; 

8) spraw określonych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny; 

9) ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów; 

10) pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

11) dodatków mieszkaniowych; 

12) przyznawania dodatków osłonowych. 

3. Przedmiotem podstawowej działalności Ośrodka są zadania wymienione w ust. 2. 

§ 4. Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Krotoszycach. 

§ 5. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt jego działalności i reprezentuje 

Ośrodek na zewnątrz. 

2. Kierownika w czasie nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka. 

3. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika, 

a zatwierdzony przez Wójta Gminy. 

§ 6. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Podstawę gospodarki finansowej stanowi roczny plan finansowy. 

§ 7. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Krotoszyce. 

§ 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 
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