
 

 

 

UCHWAŁA NR XIV/85/2019 

RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 30 września 2019 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach 

Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506, 1309, 1696), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 2245) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc: uchwała nr X/98/2015 Rady Gminy Gaworzyce dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach; uchwała nr XII/114/2016 Rady 

Gminy Gaworzyce z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gaworzycach; uchwała nr XIX.162/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

E. Białek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 października 2019 r.

Poz. 5810



Załącznik do uchwały nr XIV/85/2019 

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 września 2019 r. 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACH 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach, zwany dalej Ośrodkiem jest gminną jednostką 

organizacyjną, powołaną do realizacji celów pomocy społecznej na terenie Gminy Gaworzyce. 

§ 2. Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych utworzoną na mocy 

uchwały nr III/90 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 czerwca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach. 

§ 3. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Gaworzyce. 

§ 4. Ośrodek może posiadać swój znak graficzny. 

§ 5. Siedziba Ośrodka znajduje się w miejscowości Gaworzyce przy ul. Okrężnej 85; 59 -180 Gaworzyce. 

Rozdział 2. 

CELE I ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACH 

§ 6. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

§ 7. 1. Ośrodek realizuje zadania: 

1) z zakresu pomocy społecznej, w tym zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej; 

2) zadania administracji rządowej i samorządowej nałożone innymi ustawami oraz zadania wynikające 

z innych przepisów prawa w ramach zawartych umów i porozumień. 

2. Ośrodek realizacje zadania: 

1) pomocy społecznej, 

2) świadczeń rodzinnych, 

3) zasiłków dla opiekunów, 

4) świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

5) postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

6) świadczeń wychowawczych, 

7) świadczenia "Dobry start", 

8) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", 

9) dodatków mieszkaniowych, 

10) dodatków energetycznych, 

11) udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

12) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

13) ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 

14) dożywiania, 
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15) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

16) Karty Dużej Rodziny, 

17) ochrony zdrowia psychicznego, 

18) ustalania uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, 

19) pomoc i świadczenia materialne dla uczniów, 

20) wynikającym z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę osób, rodzin i grup 

społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, 

21) realizacja innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym 

tworzenie i realizacja programów osłonowych, 

22) programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

23) współtworzenie i koordynowanie realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

24) realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa, 

25) realizacji innych zadań w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie udzielonych upoważnień  

lub pełnomocnictw. 

3. Ośrodek dla realizacji powierzonych zadań statutowych może podpisywać stosowne umowy 

i porozumienia. 

4. W zakresie realizacji celów i zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami prawa. 

Rozdział 3. 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

2. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa, upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy 

Gaworzyce. 

3. Kierownik odpowiada za działalność Ośrodka i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe 

gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach. 

Rozdział 4. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA 

§ 9. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej określa 

Regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika. 

Rozdział 5. 

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 10. 1. Ośrodek jest jednostka budżetową, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych 

przepisami prawa dla tych jednostek. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków. 

3. Środki na działalność prowadzoną przez Ośrodek przekazywane są na rachunek Ośrodka i mogą być 

wykorzystane jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową. 

Rozdział 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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