
UCHWAŁA NR 128/XVI/2020
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką 
organizacyjną Gminy Miedźno uprawnioną do wykonywania zadań własnych gminy i zadań zleconych na 
podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 2. Podstawę prawną działania Ośrodka stanowią:

1) uchwała nr XII/37/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.

2) przepisy ustawy o pomocy społecznej;

3) przepisy ustawy o samorządzie gminy;

4) przepisy ustawy o finansach publicznych;

5) niniejszy statutu.

§ 3. Ośrodek może realizować zadania wynikające z innych ustaw na podstawie stosownych upoważnień 
Wójta Gminy Miedźno lub Rady Gminy Miedźno oraz zadania wynikające z rządowych programów pomocy 
społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

Rozdział 2.
Nazwa, siedziba i obszar działania Ośrodka

§ 4. Pełna nazwa jednostki brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie.

§ 5. Siedziba Ośrodka mieści się w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25.
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§ 6. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby, o treści: GMINNY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25 woj. śląskie tel. 34-311-40-00÷04.

§ 7. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Miedźno.

Rozdział 3.
Misja, cel i zakres działania Ośrodka.

§ 8. 1. Misją Ośrodka jest systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych w celu 
przeciwdziałania marginalizacji, wykluczeniu i patologiom społecznym oraz poprawy jakości życia 
mieszkańców gminy.

2. Celem działania Ośrodka jest w szczególności:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 
w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu 
takich sytuacji;

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych 
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem;

4) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej;

5) prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa skierowana na udzielaniu osobom 
i rodzinom pomocy we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczności oraz na 
tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

§ 9. 1. Działalność Ośrodka jest realizowana w postaci świadczeń i usług na rzecz indywidualnych osób 
i rodzin oraz poprzez inicjowanie, współtworzenie i wdrażanie programów pomocowych, osłonowych 
i profilaktycznych, adresowanych do określonych grup i społeczności gminy Miedźno.

2. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy i zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z przepisów prawa oraz wykonywane na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej, sądami, jednostkami 
pomocy społecznej, jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu 
pomocy społecznej.

3. Ośrodek realizuje także inne zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej należące 
zarówno do zadań własnych, jak i zleconych.

4. W realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządowej na 
szczeblu gminy, powiatu i województwa, urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi, Kościołem 
Katolickim, i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, 
prokuraturą, komornikami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi i innymi podmiotami 
realizującymi cele i zadania z zakresu zadań określonych w Statucie Ośrodka i wynikających z przepisów 
prawa.

Rozdział 4.
Struktura Ośrodka oraz nadzór nad pracą Ośrodka.

§ 10. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Kierownika 
Ośrodka.

§ 11. 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Wójt Gminy Miedźno.

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

§ 12. Kierownik  Ośrodka jest zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Miedźno, który jest jego 
zwierzchnikiem służbowym.

§ 13. Kierownik Ośrodka:

1) kieruje bieżącą pracą Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację jego zadań;

2) reprezentuje Ośrodek na zewnątrz;

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3206



3) wykonuje w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku uprawnienia i obowiązki z zakresu prawa pracy, 
w tym dokonuje podziału zadań i obowiązków pomiędzy pracownikami Ośrodka.

§ 14. Kierownik Ośrodka składa coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby 
w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 15. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych 
w ustawie o finansach publicznych i dysponuje odrębnymi rachunkami bankowymi.

3. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy 
w Miedźnie.

4. Działalność Ośrodka finansowana jest bezpośrednio ze środków budżetu Gminy Miedźno a w zakresie 
zadań zleconych gminie z dotacji z budżetu państwa.

5. Pobrane dochody Ośrodek odprowadza na rachunek bankowy Gminy Miedźno.

6. Czynności z zakresu obsługi finansowo – księgowej Ośrodka wykonuje Urząd Gminy Miedźno.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. Traci moc uchwała Nr 155/XIX/2004 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie 
przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno

Zdzisław Bęben
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