
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/279/2017 

RADY GMINY WILKOWICE 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilkowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) 

Rada Gminy Wilkowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilkowicach, nadaje się Statut w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIII/196/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie 

nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Wilkowicach. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

dr Bartosz Olma 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 2615



Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/279/2017 

Rady Gminy Wilkowice 

z dnia 29 marca 2017 r. 

 

STATUT 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W WILKOWICACH 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach działa na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, 

3) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, 

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

7) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, 

8) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, 

9) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, 

10) ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

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

12) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 

13) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 

14) uchwały Nr IV/10/90 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 1990 roku w sprawie utworzenia 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, 

15) niniejszego Statutu. 

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach zwany dalej GOPS jest jednostką budżetową 

Gminy Wilkowice. 

2. GOPS swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Wilkowice. 

3. GOPS ma siedzibę w Wilkowicach. 

Rozdział 2. 

Zadania i ich realizacja 

§ 3. 1. Ośrodek realizuje następujące zadania: 

1) własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej należące do właściwości gminy, polegające w szczególności 

na: 

a) rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem, 

b) organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej 

infrastruktury socjalnej, 

c) przyznaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, 
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d) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, 

e) prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom  

i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. 

2) zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, polegające w szczególności na: 

a) prowadzeniu postępowania w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych, 

b) wypłacaniu świadczeń rodzinnych. 

3) zlecone z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające w szczególności na: 

a) podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych, 

b) prowadzeniu postępowania w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

c) wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

4) własne z zakresu dodatków mieszkaniowych, polegające w szczególności na: 

a) prowadzeniu postępowania w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych, 

b) wypłacaniu dodatków mieszkaniowych. 

5) własne z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegające w szczególności na: 

a) koordynowaniu realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie, 

b) prowadzeniu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych 

kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

c) zapewnieniu obsługi organizacyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego, 

d) podejmowaniu interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę 

„Niebieskiej Karty”. 

6) własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

7) własne z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90c 

ust. 2 ustawy o systemie oświaty, polegające w szczególności na prowadzeniu postępowań w sprawie 

przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym i realizacji przyznanych świadczeń 

pomocy materialnej. 

8) zlecone związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. 

9) zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych, polegające w szczególności na: 

a) prowadzeniu postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych, 

b) wypłacaniu świadczeń wychowawczych. 

Rozdział 3. 

Zarządzanie i organizacja 

§ 4. 1. GOPS kieruje Dyrektor, który także reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektor GOPS działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy. 

3. Dyrektora GOPS zatrudnia Wójt Gminy Wilkowice. 

4. Pracowników GOPS zatrudnia Dyrektor GOPS. 

§ 5. Strukturę GOPS określa regulamin organizacyjny. 
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Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 

§ 6. 1. GOPS prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach 

publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowy. 

§ 7. GOPS prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 8. 1. Źródłami finansowania działalności GOPS są: 

1) środki z budżetu gminy, 

2) środki z budżetu państwa, 

3) inne źródła określone przepisami prawa. 

2. GOPS prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania na podstawie obowiązujących w tym zakresie 

przepisów. 
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