
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY GMINY BUCZKOWICE 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Buczkowicach 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 31 października 

2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach (Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 5650), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

uchwałami: 

1) Nr XXXIX/258/14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały 

o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach (Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego z 2014 r. poz. 2749); 

2) Nr XL/270/14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu 

Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego z 2014 r. poz. 3100); 

3) Nr XXIII/179/16 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały 

o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach (Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 6608); 

4) Nr XXXV/261/17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 

o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach (Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 6861). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1)  § 2 i § 3 uchwały Nr XXXIX/258/14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie 

zmiany uchwały o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach (Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r. poz. 2749), które stanowią: „§ 2. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego."; 

2)  § 2 i § 3 uchwały Nr XL/270/14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany 

uchwały o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach (Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r. poz. 3100), które stanowią: „§ 2. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego."; 

3)  § 2 i § 3 uchwały Nr XXIII/179/16 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany 

uchwały o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach (Dziennik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 września 2019 r.

Poz. 6232



Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 6608), które stanowią: „§ 2. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego."; 

4)  § 2 i § 3 uchwały Nr XXXV/261/17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach (Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 6861), które stanowią: „§ 2. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego."; 

5) § 1 uchwały Nr XXXIX/258/14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany 

uchwały o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach (Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r. poz. 2749) i § 1 pkt 2 uchwały Nr XL/270/14 Rady Gminy 

Buczkowice z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Buczkowicach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r. poz. 3100) 

jako wygasłych od dnia 23 grudnia 2016 r. w związku z wejściem w życie uchwały Nr XXIII/179/16 Rady 

Gminy Buczkowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu Statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016 r. 

poz. 6608). 

   

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Jerzy Foltyniak 
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Gminy Buczkowice 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

 

Uchwała Nr XXIII/136/12 

Rady Gminy Buczkowice 

 

z dnia 31 października 2012 r. 

 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)1),  

art. 110 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze 

zmianami)2), art. 11 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze 

zmianami)3)  

Rada Gminy Buczkowice 

postanawia, co następuje: 

§ 1. Nadać Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach statut w brzmieniu określonym 

załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XXXI/159/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie 

nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach, zmieniona uchwałą 

Nr XLIV/228/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 kwietnia 2010 r.  

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

Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/136/12  

Rady Gminy Buczkowice  

z dnia 31 października 2012 r.  

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach 

§ 1. 1.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką 

organizacyjną Gminy Buczkowice powołaną uchwałą Nr V/22/90 Rady Gminy w Buczkowicach z dnia 

26 października 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach.  

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

7a) 4) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

8) innych właściwych aktów prawnych; 

9) aktów prawa miejscowego; 

10) niniejszego statutu. 

§ 2. 1.  Ośrodek działa jako jednostka budżetowa.  

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Buczkowice. 

3. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy Buczkowice, położony w Buczkowicach, ul. Lipowska 

730. 

4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Buczkowice. 

§ 3. Celem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości.  

§ 4. 5) Przedmiotem działalności Ośrodka jest: 

1) realizacja zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej; 

2) ustalanie, przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych; 

3) ustalanie, przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych; 

4) realizacja zadań w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do 

alimentów; 

5) realizacja działań w zakresie zapobiegania i ograniczania rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, 

wspieranie ofiar przemocy w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększanie skuteczności działań 

interwencyjnych i korekcyjnych wobec sprawców przemocy; 

6) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej; 

7) ustalanie i wypłacanie zasiłku dla opiekunów; 
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8) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty świadczenia 

wychowawczego przewidzianego ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci; 

9) wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci; 

10) wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin «Za życiem». 

§ 5. 1.  Zadania własne i zlecone Ośrodek realizuje jako system działań profilaktycznych, rozwojowych, 

uzupełniających i opiekuńczych – zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób 

i rodzin przeżywających trwale lub przejściowo trudności życiowe i z tego powodu niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji.  

2. Zadania te w szczególności obejmują: 

1) udzielanie wsparcia ze środków publicznych osobom i rodzinom, które z powodu ubóstwa, bezdomności, 

alkoholizmu, narkomanii itp. znalazły się w trudnej sytuacji, godzącej w podstawy ich egzystencji 

i godności ludzkiej; 

2) zapewnianie pomocy i opieki tym mieszkańcom Gminy, którzy nie mogą tego uczynić przy wykorzystaniu 

własnych środków materialnych, podejmowanych przez siebie działań bądź posiadanych uprawnień; 

3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 

4) udzielanie wsparcia osobom będącym w potrzebie poprzez działania profilaktyczne i poradnictwo w celu 

doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem; 

5) praca socjalna ukierunkowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie; 

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb; 

7) inspirowanie społecznej aktywności i inicjatyw społecznych dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

środowiskowych; 

8) reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc w uzyskaniu 

bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc 

w osobistym rozwoju. 

3. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 2 Ośrodek współpracuje z: 

1) organami samorządu wiejskiego; 

2) organizacjami społecznymi; 

3) związkami wyznaniowymi; 

4) stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym; 

5) instytucjami zajmującymi się aktywizacją zawodową oraz pośrednictwem pracy; 

6) organami administracji publicznej; 

7) fundacjami; 

8) osobami fizycznymi. 

§ 6. 1.  Działalnością Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.  

2. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo w ramach udzielanego przez Wójta Gminy Buczkowice 

pełnomocnictwa. 

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Buczkowice. 

4. Ośrodek jest pracodawcą w stosunku do osób w nim zatrudnionych. 

5. Kierownik odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe 

wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych. 
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6. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczkowicach. 

7. Zakres obowiązków pracowników określa Kierownik Ośrodka. 

8. W celu realizacji zadań statutowych Kierownik Ośrodka jest upoważniony do podejmowania decyzji 

oraz wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 

9. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

10. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje 

upoważniony pracownik. 

§ 7. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin 

Organizacyjny.  

§ 8. 1.  Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określanych w przepisach ustawy 

o finansach publicznych i rachunkowości.  

2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

3. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy. 

§ 9. Finansowanie zadań Ośrodka następuje:  

1) ze środków własnych Gminy; 

2) z dotacji celowych z budżetu państwa; 

3) z innych prawem dopuszczonych źródeł. 

§ 10. Zmiany statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

                                                      
1) Tekst jednolity ustawy ogłoszono w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 506, kolejną zmianę ogłoszono w Dzienniku Ustaw 

z 2019 r. poz. 1309. 
2) Tekst jednolity ustawy ogłoszono w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 1508, później weszły w życie zmiany ogłoszone 

w Dziennikach Ustaw z 2018 r. poz. 1693, 1358, 1310, 2192, 2529, 2354 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730. 
3) Tekst jednolity ustawy ogłoszono w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 869, na wejście w życie oczekują zmiany ogłoszone 

w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 2245. 
4) § 1 ust. 2 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XL/270/14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 maja 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach, ogłoszonej 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2014 r. poz. 3100, zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 czerwca 

2014 r. 
5) § 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXIII/179/16 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach, ogłoszonej 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 6608, zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 grudnia 

2016 r. oraz § 1 uchwały Nr XXXV/261/17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany 

uchwały o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach, ogłoszonej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 6861, zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2017 r. 
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