
 

 

UCHWAŁA NR VII.33.2019 

RADY GMINY KOMPRACHCICE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077,  

z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r., poz. 303, poz. 326) 

art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, poz. 1693, 

poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529, z 2019 r., poz. 271) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 

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

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVIII/179/14 Rady Gminy 

Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Komprachcicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

 

Krzysztof Szopa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 1243



Załącznik 

 do uchwały nr VII.33.2019 

Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 28 marca 2019 r. 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMPRACHCICACH 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest samodzielną 

jednostką budżetową, realizującą zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego. 

§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Komprachcicach przy ulicy Ks. Bilińskiego 2. 

§ 3. Ośrodek działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, ze zm.) zwaną dalej 

„ustawą o pomocy społecznej”; 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506); 

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.); 

4) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 217); 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) zwaną 

dalej „ustawą o finansach publicznych”; 

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

(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137, ze zm.) zwaną dalej „ustawą o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”; 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030, ze zm.); 

8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1878); 

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390); 

10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 998, ze zm.); 

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

publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, ze zm.) zwaną dalej „ustawą o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”; 

12) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 180, ze zm.); 

13) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 755, ze zm.); 

14) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, ze zm.); 

15) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832, ze zm.) zwaną 

dalej „ustawą o Karcie Dużej Rodziny”; 

16) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, ze zm.) 

zwaną dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”; 

17) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092) 

zwaną dalej „ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”; 

18) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 554, ze zm.) zwaną dalej „ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”; 

19) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 2134, ze zm.) zwaną dalej „ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”; 
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20) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (j.t. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1860, ze zm.) zwaną dalej „ustawą »Za życiem«”;  

21) 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) zwanym dalej „rozporządzeniem  

w sprawie programu »Dobry start«”; 

22) innych, właściwych aktów prawnych, w tym aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw; 

23) niniejszego statutu. 

§ 4. Ośrodek swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Komprachcice, zwanej dalej „Gminą”. 

Rozdział 2 

Zakres działania 

§ 5. Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz zadania administracji rządowej zlecone Gminie  

z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych  

do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji Ośrodkowi w drodze porozumień, uchwał Rady 

Gminy Komprachcice, zwanej dalej „Radą”, oraz zarządzeń i upoważnień Wójta Gminy Komprachcice, 

zwanego dalej „Wójtem”. 

§ 6. Głównym celem działalności Ośrodka jest: 

1) podejmowanie działań zmierzających do pełnego, życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin 

wymagających wsparcia Ośrodka oraz doprowadzenie do ich integracji ze środowiskiem; 

2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

pokonać samodzielnie przy wykorzystaniu własnych zasobów, możliwości i uprawnień oraz zapobieganie 

powstawaniu takich sytuacji; 

3) wspieranie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych, poprzez zwiększanie ich potencjału i aktywności 

oraz ukierunkowywanie ich na rozwiązywanie problemów i rozwój. 

§ 7. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności: 

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowy niezbędnej 

infrastruktury socjalnej; 

2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 

3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin; 

4) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, nakierowana na pomoc osobom i rodzinom we 

wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, w tym poprzez tworzenie 

warunków sprzyjających temu celowi; 

5) kierowanie osób wymagających całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie 

odpłatności za pobyt tych osób w domach pomocy społecznej; 

6) świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki w miejscu zamieszkania; 

7) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz 

ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

8) sprawianie pogrzebów; 

9) realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

10) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

11) nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy nad Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

12) realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; 

13) współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim oraz 

innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa  

i w zakresie pomocy społecznej; 
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14) realizacja „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Komprachcice” w zakresie 

dotyczącym pomocy społecznej; 

15) prowadzenie postępowań i wypłata świadczeń przewidzianych w: 

a) ustawie o pomocy społecznej, 

b) ustawie o świadczeniach rodzinnych, 

c) ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

d) ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

e) ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

f) ustawie w sprawie programu „Za życiem”, 

g) rozporządzeniu w sprawie programu „Dobry start”, 

h) innych aktach prawnych, wyżej niewymienionych; 

16) wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej oraz programów 

przekazanych przez Radę i Wojewodę Opolskiego, mających na celu ochronę życia osób i rodzin; 

17) realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych 

zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

Rozdział 3 

Zarządzanie i organizacja 

§ 8. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka. 

§ 9. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa „Regulamin organizacyjny 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach”, zwany dalej „Regulaminem”. 

§ 10. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 

§ 11. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt. 

§ 12.1. Ośrodek tworzy warunki organizacyjne funkcjonowania pomocy społecznej, w tym prowadzi 

placówki wsparcia dziennego oraz rozbudowuje inną niezbędną sieć infrastruktury socjalnej. 

2. Ośrodek zapewnia obsługę administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

Rozdział 4 

Gospodarka majątkowa i finansowa 

§ 13. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte 

wykorzystywanie. 

§ 14.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych i rozlicza się z budżetem Gminy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków. 

§ 15. Ośrodek prowadzi obsługę finansowo-księgową zadań wynikających ze struktury organizacyjnej Ośrodka. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 16.1. Statut ośrodka nadawany jest przez Radę. 

2. Zmiany w statucie są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
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