
 

 

UCHWAŁA NR X/129/19 

RADY GMINY ZGIERZ 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Zgierzu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-

nansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508,  poz. 1693, poz. 1358, poz. 2192, poz. 2529, poz. 2354, z 2015 r. poz. 

1310, z 2019 r. poz. 271, poz. 730) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zgierzu, stanowiący załącznik do 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały traci moc uchwała Nr XLIV/591/18 Rady Gminy 

Zgierz z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zgie-

rzu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 703) zmieniona uchwałami Rady Gminy Zgierz: Nr XLV/606/18 z dnia  

28 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1460) oraz Nr XLIX/664/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3817).  

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

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Zgierz 

 

 

Dariusz Sędzicki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 sierpnia 2019 r.

Poz. 4703



Załącznik do uchwały Nr X/129/19 

Rady Gminy Zgierz 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

STATUT 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu jest gminną jednostką organizacyjną powołaną na 

podstawie uchwały Nr VI/34/90 Rady Gminy Zgierz z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie powołania Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu. 

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu zwany dalej "GOPS" działa na podstawie: 

1) uchwały Nr VI/34/90 Rady Gminy Zgierz z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie powołania Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu; 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

9) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

11) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

12) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 

13) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

14) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

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

nych; 

16) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

17) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

18) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

19) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

20) niniejszego Statutu, regulaminu oraz innych aktów prawnych o ile wynikają z nich obowiązki dla GOPS. 

§ 3.  Bezpośredni nadzór nad GOPS w ramach realizacji zadań własnych gminy zarówno o charakterze ob-

ligatoryjnym i fakultatywnym sprawuje Wójt Gminy Zgierz, natomiast w ramach realizacji zadań zleconych o 

charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzę-

du Wojewódzkiego w Łodzi. 

Rozdział 2 

Cele i zadania GOPS 

§ 4. Do zadań GOPS należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej na terenie gminy Zgierz, 

a w szczególności: 
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1) analiza, ocena i diagnostyka zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 

2) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wy-

łączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

3) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we 

wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi; 

4) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, z organizacjami społecznymi i pozarządo-

wymi, Kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i praw-

nymi; 

5) aktywizowanie środowiska lokalnego; 

6) wykonywanie innych zadań wynikających z programów pomocy społecznej bądź innych aktów prawnych 

mających na celu ochronę poziomu życia i rodzin; 

7) realizacja zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy Zgierz; 

8) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez 

Wojewodę; 

9) prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia uprawnień i realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń 

wychowawczych, prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach świad-

czeń z funduszu alimentacyjnego, stypendiów i zasiłków szkolnych; 

10) realizacja zadań gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

11) realizacja programu pomocy dla rodzin wielodzietnych; 

12) obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie; 

13) inne zadania gminy z zakresu pomocy społecznej przekazane do realizacji na podstawie upoważnienia 

właściwego organu gminy, jeżeli wynikają one z przepisów prawa. 

§ 5. GOPS może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych. 

Rozdział 3 

Organizacja GOPS 

§ 6. 1. Siedziba GOPS mieści się w Zgierzu ul. Łęczycka 4. 

2. Obszarem działania GOPS jest teren gminy Zgierz. 

§ 7. 1. Na czele GOPS stoi kierownik, który kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Kierownik GOPS  na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Zgierz  może występować 

o przyznanie środków z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych. 

3. Kierownika GOPS powołuje i odwołuje Wójt Gminy Zgierz. 

§ 8. 1. W GOPS zatrudnia się pracowników zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyna-

gradzania pracowników samorządowych. 

2. Szczegółową organizację GOPS ustala kierownik. 

3. Pracowników w GOPS zatrudnia i zwalnia kierownik. 

4. W ramach GOPS działa komórka organizacyjna do realizacji: 

1) świadczeń rodzinnych; 

2) świadczeń wychowawczych; 

3) świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

4) zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny; 
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5) jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie roz-

woju dziecka lub w czasie porodu; 

6) świadczenia dobry start. 

5. W ramach GOPS działają rejony opiekuńcze w formie punktów pomocy społecznej w niżej wymienio-

nych miejscowościach: 

Lp. Punkt pomocy spo-

łecznej 

Rejon opiekuńczy - miejscowości 

1. Biała Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny, Biała, Cyprianów, Dzierżązna, Kębliny, 

Michałów, Moszczenica, Ostrów, Swoboda, Warszyce, Władysławów, Wola Branicka 

2. Dąbrówka Wielka Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice, Jeżewo, 

Kolonia Głowa, Leonów, Lućmierz, Lućmierz Las, Szczawin Duży, Szczawin Mały, Szcza-

win Kolonia, Szczawin Kościelny 

3. Gieczno Astachowice, Brachowice, Gieczno, Grabiszew, Kotowice, Kwilno, Lorenki, Rogóźno, Ślad-

ków Górny, Wola Rogozińska, Wypychów 

4. Grotniki Grotniki, Jedlicze A, Jedlicze B, Ustronie 

5. Smardzew Czaplinek, Glinnik, Janów, Józefów, Leonardów, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Marcjanka, 

Palestyna, Podole, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Smardzew, Ukraina, Wołyń 

6. Słowik Adolfów, Ciosny, Dębniak, Emilia, Jasionka, Kania Góra, Rosanów, Słowik, Wiktorów, Zim-

na Woda 

6. W ramach GOPS działa Punkt Konsultacyjny w zakresie prowadzenia terapii i porad psychologicznych 

dla mieszkańców gminy Zgierz w miejscowościach Gieczno, Grotniki, Słowik i Smardzew zgodnie z ustawą  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

7. W ramach GOPS działa asystent rodziny realizujący zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

8. W ramach GOPS działa komórka organizacyjna do realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakte-

rze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zgierz. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa 

§ 9. GOPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe. 

§ 10. GOPS jest finansowany przez budżet gminy i budżet państwa. 

§ 11. 1. GOPS opracowuje projekt budżetu na realizację zadań własnych i zleconych wynikających z ustaw 

określonych w § 2 statutu oraz sporządza sprawozdania dotyczące zrealizowanych zadań. 

2. GOPS opracowuje okresowe plany finansowe potrzeb środowisk, na rzecz których prowadzone są dzia-

łania oraz potrzeb z zakresu świadczeń rodzinnych. 

3. GOPS czuwa nad prawidłowym, proporcjonalnym i celowym wykorzystaniem środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zdań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. 

4. Rachunkowość GOPS prowadzona jest według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz prze-

pisów wykonawczych do tej ustawy. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 12.  Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Zgierz 

 

 

Dariusz Sędzicki 
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