UCHWAŁA NR XLVIII/359/2010
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 25 maja 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.
110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362
z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.
U.
Nr
157,
poz.
1240
z późniejszymi
zmianami)
Rada Gminy Miedźna uchwala co następuje
§ 1.
Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Rady Gminy w Miedźnej nr XLVIII/380/2006 z dnia 17 października 2006r. w sprawie
nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Miedźna
mgr
inż. Stanisław Karbowy
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/359/2010
Rady Gminy Miedźna
z dnia 25 maja 2010 r.
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną
Gminy Miedźna działającą w formie jednostki budżetowej.
§ 2.
Ośrodek działa w oparciu o następujące przepisy prawa:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn.
zm.),
4) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr
1 poz. 7 z późn. zm.)
5) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92.),
7) Ustawy dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
8) Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
9) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),
10) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr
69 poz. 415)
11) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.)
12) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)
13) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.
1071 z późn. zm.)
14) Uchwały nr X/31/90 z dnia 28 lutego 1990 r. Gminnej Rady Narodowej w Miedźnej w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
15) Uchwały nr XXXI/180/96 z dnia 10 września 1996r. Rady Gminy w Miedźnej
16) innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych,
17) niniejszego statutu.
§ 3.
1) Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy.
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2) Siedziba Ośrodka znajduje się w Woli przy ul. Poprzecznej 1.
3) Ośrodek swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Miedźna.
4) Ośrodek przy oznaczeniu spraw używa skrótu - GOPS.
5) Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby: „Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola, tel./fax 032/211 8251, 449
1336, NIP 638-13-41-220 R-003450904”
§ 4.
1) Ośrodek realizuje zadania Gminy Miedźna:
a) w zakresie pomocy społecznej, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone
ustawami albo na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
b) inne zadania określone jako zadania Ośrodka ustawami, uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami
Wójta Gminy.
2) Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.
3) Nadzór merytoryczny nad zadaniami zleconymi sprawuje Wojewoda.
Rozdział II.
Cele i zadania Ośrodka
§ 5.
Celem działalności Ośrodka jest:
1) kształtowanie lokalnej polityki społecznej oraz opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka,
2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin uprawnionych do korzystania ze świadczeń
pomocy społecznej oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
jak również doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem,
3) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich
sytuacji,
4) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń, których
obowiązek realizacji, nałożony został na Ośrodek ustawami oraz realizacja tych świadczeń.
§ 6.
W ramach zadań statutowych Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej
w zakresie:
1) zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy w tym zadań o charakterze
obowiązkowym,
2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę podyktowanych zapisami
ustawy o pomocy społecznej,
3) innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, rządowych
programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
po otrzymaniu odpowiednich środków,
4) zadań w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w ramach upoważnień udzielonych
przez Wójta Gminy.
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§ 7.
Do zadań Ośrodka należy ponadto wykonywanie innych zadań Gminy Miedźna z zakresu pomocy
społecznej, na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Gminę Miedźna z organami
administracji rządowej lub innymi podmiotami.
§ 8.
Ośrodek współdziała z prowadzącymi na terenie Gminy Miedźna działalność organizacjami społecznymi,
kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami
fizycznymi i prawnymi, w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
Rozdział III.
Organizacja i zarządzanie
§ 9.
1) Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2) Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.
3) Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań Ośrodka na podstawie upoważnień
udzielonych przez Wójta Gminy.
4) W celu realizacji zadań Kierownik Ośrodka wydaje w ramach zwykłego zarządu i w granicach
udzielonych pełnomocnictw zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia i inne nie
wymienione akty oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
5) W przypadku nieobecności Kierownika pracą Ośrodka kieruje i jest za niego odpowiedzialny pisemnie
upoważniony przez Kierownika pracownik Ośrodka.
§ 10.
1) Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
2) Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy.
§ 11.
Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia
potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 12.
Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy do osób zatrudnionych w Ośrodku.
§ 13.
Organizację, zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin i schemat organizacyjny przygotowany
przez Kierownika i zatwierdzany przez Wójta Gminy.
Rozdział IV.
Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka
§ 14.
1) Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Miedźna, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu
Gminy Miedźna i odprowadza uzyskane dochody na rachunek dochodów budżetu Gminy Miedźna.
2) Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w ustawach o których mowa
w § 2 i innych obowiązujących w tej mierze przepisów.
3) Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
4) Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan rzeczowo-finansowy, opracowywany przez
Kierownika Ośrodka, zatwierdzany przez Wójta Gminy oraz uchwałą budżetową Rady Gminy Miedźna.
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5) Finansowanie zadań Ośrodka następuje:
a) ze środków własnych Gminy,
b) z dotacji celowych z budżetu państwa,
c) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.
6) Ośrodek może uzyskiwać dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i dysponować
nimi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
§ 15.
1) Mienie Ośrodka stanowią: środki trwałe, pozostałe środki trwałe w używaniu oraz wartości niematerialne
i prawne.
2) Ośrodek nadzoruje i zarządza posiadanym mieniem z należytą starannością poprzez:
a) sporządzanie rocznych sprawozdań bilansowych,
b) prowadzenie własnej ewidencji w księgach inwentarzowych
c) dokonywanie okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział V.
Postanowienia końcowe
§ 16.
Zmiany w Statucie Ośrodka mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy w trybie właściwym do jego
uchwalenia.
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