UCHWAŁA NR VIII-53-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nędzy, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc uchwała Nr XLVIII-271-2017 Rady Gminy
Nędza z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy (Dz. Urz.
Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 1896)
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Nędza.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gerard Przybyła
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Załącznik do uchwały Nr VIII-53-2019
Rady Gminy Nędza
z dnia 4 marca 2019 r.
STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Nędzy
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
§1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy zwany dalej GOPS jest jednostką budżetową
działającą na podstawie :
1) Uchwały Nr VIII/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Nędzy z dnia 27 lutego 1990 roku w
sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 )
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z
późn. zm. )
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 2077)
5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych ( tj. Dz. U. z 2018r. poz.1510 t.j.)
6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2018r. poz.511 t.j. )
7) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U.
z
2018r. poz. 1878 t.j. )
8) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U.
z
2018r. poz. 2220 t.j. )
9) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U.
z 2017r.
poz. 180 t.j. )
10) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U.
z 2018r. poz.554 t.j. )
11) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.
z
2018r. poz.1260 z późn. zm. )
12) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 398 z późn. zm. )
13) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.
U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm. )
14) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr
180 poz. 1493 z późn. zm. )
15) Uchwała Nr 140 rady ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
(Monitor Polski z 2018 r. poz. 1007)
16) Zarządzenia Wójta Gminy Nędza Nr 0050.162.2011r.z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( w
zakresie obsługi organizacyjno –technicznej Zespołu oraz jego grup roboczych).
17) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z
2017 r. poz. 2092 t.j. z późn. zm.)
18) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 t.j. z
późn. zm.)
19) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 t. j. z późn. zm.)
20) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030
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t.j. z późn. zm.)
21) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2134,2354 z późn. zm.)
22) Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem (Dz. U. z
2016 r. poz. 1860)
23) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 755)
24) Uchwała Nr 140 rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z
2018 r. poz.1007)
25) Oraz innych przepisów prawa dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych w
zakresie pomocy społecznej
26) Niniejszego statutu.
§ 2
Nadzór nad GOPS sprawuje Wójt Gminy Nędza.
§ 3
Siedziba GOPS znajduje się w Nędzy, ul. Jana Pawła II 41a/1, 47-440 Nędza
§4
Obszar działania GOPS obejmuje Gminę Nędza.
CELE I ZADANIA GOPS
§5
Celem działania GOPS jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań
zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§6
1. Zakres działania GOPS określają:
1) ustawy i akty wykonawcze do ustaw, o których mowa w § 1 Statutu;
2) uchwały Rady Gminy Nędza oraz zarządzenia Wójta.
2. GOPS realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne
gminy o charakterze fakultatywnym i zadania zlecone w zakresie ustalonym w ust. 1.
§7
Zadania GOPS obejmują:
1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
2) realizację rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów osłonowych;
3) opracowanie i realizację gminnej strategii integracji i rozwiazywania problemów
społecznych;
4) pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci
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wynikającą z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
5) podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
6) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego;
7) realizację zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
8) realizację zadań wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – w zakresie ustalania i
wypłaty pomocy pieniężnej;
9) realizacje zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
10) realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
11) zapobieganie samotności osób starszych i niepełnosprawnych, tworzenie warunków i
stymulowanie kontaktów w ramach środowiska rodzinnego, lokalnego i sąsiedzkiego;
12) organizowanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
pomocy sąsiedzkiej w środowisku zamieszkania;
13) prowadzenie usług medycznych i zdrowotnych;
14) realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.
§8
1. GOPS może wytaczać powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§9
GOPS może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do
organów określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 10
Przy realizacji zadań statutowych GOPS 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, osobami fizycznymi i
prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania z zakresu zadań określonych w
statucie i wynikających z przepisów prawa.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE GOPS-em
§ 11
1. GOPS - em kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika wykonuje Wójt Gminy
Nędza.
3. Kierownik w imieniu GOPS-u działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Wójta Gminy Nędza.
4. Kierownik GOPS działa w granicach upoważnienia do wydawania decyzji
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administracyjnych udzielonego przez Wójta Gminy Nędza.
5. Upoważnienie o którym mowa w ust. 4 może być także udzielone innej osobie na wniosek
Kierownika.
6. W czasie nieobecności Kierownika GOPS jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez
Kierownika pracownik.
7. Kierownik GOPS określa w Regulaminie Organizacyjnym strukturę organizacyjną oraz
zakres zadań pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy po uzgodnieniu z
Wójtem Gminy.
8. Kierownik GOPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności jednostki
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim
pracowników. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników wykonuje
Kierownik GOPS.

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA GOPS
§ 12
1. GOPS jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansowa
w
oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.
2. Działalność GOPS finansowana jest ze środków budżetu gminy Nędza oraz budżetu
Państwa.
3. Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i
wydatki budżetu.
4. Oświadczenia woli w imieniu GOPS składa jednoosobowo Kierownik działając zgodnie z
zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Nędza.
§ 13
1. Mienie GOPS stanowią środki trwałe oraz wyposażenie zakupione przez GOPS lub
przekazane nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie
z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Kierownik GOPS gospodaruje przekazanym i powierzonym mieniem, zapewnia jego
ochronę i prawidłowe wykorzystanie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
Organy gminy sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością GOPS w sposób
trybie określonym w ustawach.

iw

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące.
§ 16
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Wszelkie zmiany statutu odbywają się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie
w związku z przekazaniem do GOPS zadań dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz
dodatków energetycznych oraz świadczeń alimentacyjnych koniecznym jest uwzględnienie tego w zapisach
statutowych. Jednocześnie jest to okazja do przyjęcia statutu w formie jednolitego aktu prawa miejscowego
z uwzględnieniem wcześniej dokonywanych zmian.
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