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UCHWAŁA NR XXXIX/328/10
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 
142/01/1591 z późn.zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
Nr 175/09/1362 z późn.zm.) - Rada Gminy Hażlach 

u c h w a l a: 

§ 1. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hażlachu nadać statut stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIV/300/06 Rady Gminy Hażlach z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie: 
uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach. 

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

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY 

mgr inż. Karol Czempiel
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/328/10

Rady Gminy Hażlach

z dnia 10 listopada 2010 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu 

DZIAŁ I.
Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką 
organizacyjną Gminy Hażlach, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Hażlach. 

2. GOPS realizuje zadania : 

1) Gminy Hażlach w zakresie pomocy społecznej, stanowiące zadania własne oraz zlecone, nałożone ustawami 
albo wykonywane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej, 

2) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi podmiotami, 

3) inne zadania Gminy Hażlach określone jako zadania Ośrodka w niniejszym Statucie lub wynikające 
z przepisów prawa. 

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest budynek Gminy w Hażlachu przy ulicy Głównej 57. 

2. Terenem działalności Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Hażlach, tj. miejscowości: Hażlach, 
Zamarski, Brzezówka, Pogwizdów, Kończyce Wielkie i Rudnik. 

3. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu”. 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu może posługiwać się skróconą nazwą: „GOPS 
w Hażlachu”. 

DZIAŁ II.
Cele i zadania Ośrodka. 

§ 3. Celem działalności Ośrodka jest: 

1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin uprawnionych do korzystania ze świadczeń 
pomocy społecznej oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

2) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin, o których mowa w pkt.l oraz 
doprowadzenie do integracji osób i rodzin 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, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

§ 4. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze 
zmianami), zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej, 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), 

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 ze 
zmianami), 

4) ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, 
poz. 7 ze zmianami), 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), 

6) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 ze 
zmianami), 
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7) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu i przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 ze 
zmianami), 

8) uchwały nr III/9/90 Rady Gminy w Hażlachu z dnia 07 sierpnia 1990r. w sprawie: powołania Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu, 

9) niniejszego Statutu, 

10) innych przepisów dotyczących placówek pomocy społecznej i jednostek budżetowych. 

§ 5. Zadania Ośrodka obejmują: 

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, 

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 

3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom 
we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków 
sprzyjających temu celowi, 

4) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w szczególności poprzez: 

a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami, 

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi 
przepisami, 

5) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do 
samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, 

6) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej 
zmieniającym się potrzebom społecznym, 

7) właściwą organizację pracy dla realizacji zadań oraz nadzór w zakresie gospodarowania przydzielonymi 
środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości, 

8) inspirowanie i podejmowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze 
świadczeń pomocy społecznej, 

9) prowadzenie postępowania z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. 

§ 6. W ramach zadań statutowych Ośrodek realizuje zadania w zakresie : 

1) zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w tym zadań o charakterze 
obowiązkowym, 

2) zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego 
odrębnymi ustawami, 

3) inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, lokalnych i rządowych programów pomocy społecznej 
lub innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, 

4) programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych. 

§ 7. GOPS współdziała z prowadzącymi na terenie Gminy Hażlach działalność organizacjami społecznymi, 
kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi 
i prawnymi, w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. 

DZIAŁ III.
Organizacja i zarządzanie Ośrodka 

§ 8. 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hażlachu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik 
Ośrodka, który jest zatrudniany przez Wójta Gminy Hażlach. 

2. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy 
dotyczące funkcjonowania Ośrodka. 

3. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku. 
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4. 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 lub ustawowych Ośrodka, a także do występowania i prowadzenia w imieniu Gminy Hażlach spraw 
przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania na podstawie odrębnych 
pełnomocnictw. 

5. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta 
Gminy Hażlach. 

6. Kierownik kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Głównego Księgowego. 

§ 9. 1. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego 
podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. 

2. Kierownik Ośrodka określa w Regulaminie organizacyjnym strukturę organizacyjną Ośrodka 
z uwzględnieniem podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne i określa ich szczegółowy zakres działania. 

3. Regulamin organizacyjny wydawany jest w drodze zarządzenia Kierownika. 

DZIAŁ IV.
Gospodarka finansowa Ośrodka. 

§ 10. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Hażlach i prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawach, o których mowa w § 4 pkt. 5 i 6. Pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy 
Hażlach i odprowadza uzyskane dochody na rachunek dochodów budżetu Gminy Hażlach. 

2. GOPS posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Kierownika 
jednostki. 

4. Finansowanie zadań Ośrodka następuje : 

1) ze środków własnych Gminy, 

2) z dotacji celowych z budżetu państwa, 

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł. 

DZIAŁ V.
Postanowienia końcowe. 

§ 11. 1. Statut Ośrodka zatwierdzany jest uchwałą Rady Gminy Hażlach. 

2. Wszelkie zmiany w statucie wymagają uchwały Rady Gminy Hażlach. 


