
 

 

UCHWAŁA NR 281/XLVI/2018 

RADY GMINY POPÓW 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Popów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie w brzmieniu, określonym 

w załączniku do niniejszej  uchwały. 

§ 2. Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie uchwalony uchwałą 

Nr 100/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Popów 

 

 

Henryk Wróż 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 września 2018 r.

Poz. 5367



Załącznik do uchwały Nr 281/XLVI/2018 

Rady Gminy Popów 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POPOWIE 

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną 

jednostką organizacyjną Gminy Popów prowadzoną w formie jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów 

ustawy o finansach publicznych, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie. 

2. Nazwa Ośrodka brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie. 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie działała  w budynku Urzędu Gminy Popów z siedzibą 

w Zawadach. 

4. Obszar działania Ośrodka stanowi teren gminy Popów. 

Rozdział 2. 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§ 2. 1. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie w oparciu o przepisy: 

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 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

6) ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

7) ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

8) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny; 

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

2. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych przepisów prawa w zakresie w tych przepisach 

określonym. 

3. Ośrodek wykonuje także zadania określone uchwałami Rady Gminy Popów i zarządzeniami Wójta 

Gminy Popów oraz zadania wynikające z zawartych porozumień. 

Rozdział 3. 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

§ 3. 1. Bieżący nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Popów. 

2. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda 

Śląski. 

3. Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz Kierownik GOPS. 

4. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Popów. 

5. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy Popów. 

6. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku, 

w tym nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z tymi pracownikami. 
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7. Kierownik wykonuje zadania przy pomocy głównego księgowego, któremu powierza  obowiązki 

i odpowiedzialność w zakresie przewidzianym w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach 

publicznych. 

8. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby 

w zakresie pomocy społecznej. 

9. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka w Regulaminie 

Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie. 

Rozdział 4. 

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 4. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący wydatki Ośrodka. 

3. Środki finansowe na działalność Ośrodka pochodzą z budżetu gminy i budżetu państwa. 

4. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł niż 

wymienione w ust. 3. 

5. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek 

dochodów budżetu gminy, z tym że środki otrzymane z tytułu należności lub zwrotu wydatków, a także z tytułu 

dofinansowania z rożnych źródeł mogą zostać przeznaczone na pokrycie wydatków budżetowych roku 

budżetowego, w którym zostały otrzymane. 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 5367


		2018-09-04T11:12:53+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




