
 

 

UCHWAŁA NR 160/XXII/2016 

RADY GMINY DĘBOWIEC 

z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz.446) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity:  Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  

oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. 930 z późn. zm.)  

– Rada Gminy Dębowiec postanawia: 

§ 1. Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu stanowiący załącznik  

do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc Uchwała NR 297/XXX/06 Rady Gminy Dębowiec z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie 

nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Marian Matejczuk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 4942



Załącznik do Uchwały Nr 160/XXII/2016 

Rady Gminy Dębowiec 

z dnia 26 września 2016 r. 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W DĘBOWCU 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu, zwany dalej GOPS jest budżetową jednostką 

organizacyjną, Gminy Dębowiec, nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną w celu realizacji własnych  

i zleconych Gminie zadań z zakresu pomocy społecznej. 

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest budynek Gminy w Dębowcu przy ul Katowickiej 3. 

2. Terenem działalności Ośrodka jest obszar administracyjny  Gminy Dębowiec. 

Rozdział 2. 

Zakres działalności 

§ 3. 1. Podstawowym przedmiotem działalności GOPS są zadania wynikające z ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. GOPS realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, uchwał Rady Gminy Dębowiec oraz 

Zarządzeń Wójta Gminy Dębowiec, a w szczególności: 

a) ustalanie uprawnień i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych; 

b) ustalanie uprawnień i wypłacanie świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie ustawy z dnia  

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

c) ustalanie uprawnień i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o dodatkach mieszkaniowych; 

d) udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego; 

e) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji 

administracyjnych w tych sprawach oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

f) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

g) zadania Gminy wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej; 

h) zadania Gminy wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

i) działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

j) wydawania Karty Dużej Rodziny. 

§ 4. 1. GOPS realizuje zadania statutowe we współdziałaniu i współpracy z instytucjami publicznymi, 

sądami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami 

fizycznymi i prawnymi. 

2. GOPS przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej  

i innymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu Gminy. 
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3. Celami działalności GOPS są: 

a) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, 

b) doprowadzanie do możliwie pełnego, życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji  

ze środowiskiem, 

c) pomoc w trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując 

własne środki, możliwości i uprawnienia. 

4. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających 

udzielenie pomocy. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umocnieniu rodziny. 

5. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają 

celom i możliwościom pomocy społecznej. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie GOPS 

§ 5. 1. GOPS kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, którego zatrudnia Wójt Gminy Dębowiec. 

2. Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w GOPS pracowników i wykonuje 

uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

3. Kierownik, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta, jest umocowany do składania 

oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu 

realizację zadań statutowych Ośrodka, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków. 

4. Kierownik ustala organizację wewnętrzną GOPS w formie regulaminu organizacyjnego wydawanego  

w drodze zarządzenia kierownika. 

5. Kierownik GOPS wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnień udzielanych przez Wójta 

Gminy Dębowiec. 

§ 6. Funkcjonowanie GOPS opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego 

podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzanych zadań. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa GOPS  i mienie 

§ 7. 1. GOPS prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych  

w ustawie o finansach publicznych. 

2. GOPS dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym. 

3. Podstawę gospodarki finansowej GOPS stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków 

opracowywany przez Kierownika na podstawie uchwały budżetowej, zatwierdzany przez Wójta Gminy 

Dębowiec. 

4. Działalność GOPS jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy, z dotacji 

celowych z budżetu państwa oraz z innych prawnie dopuszczanych źródeł. 

§ 8. 1. Mienie GOPS stanowi mienie komunalne Gminy Dębowiec. 

2. GOPS zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności 

właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji. 

§ 9. Ośrodek może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami 

społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 10. 1. Statut GOPS zatwierdzany jest uchwałą Rady Gminy. 

2. Wszelkie zmiany w statucie wymagają uchwały Rady Gminy. 
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