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UCHWAŁA NR XVI/ 159 /2012
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887), 

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach , stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXIII/ 215/08 Rady Gminy 
w Łodygowicach z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łodygowicach. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

Czesław Wandzel
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/ 159 /2012  

Rady Gminy Łodygowice  

z dnia 29 maja 2012 r. 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach, zwany dalej „Ośrodkiem” został powołany 
Uchwałą Rady Narodowej Nr XII/47/90 z dnia 26 kwietnia 1990 roku w sprawie Powołania Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łodygowicach. 

§ 2. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Łodygowice, utworzoną celem realizacji zadań własnych 
i zleconych gminie, wynikających z polityki państwa i gminy. 

§ 3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Łodygowice. 

§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Łodygowicach przy ul. Królowej Jadwigi nr 6 

§ 5. Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową, o treści: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Królowej Jadwigi 6 

34-325 Łodygowice 

pow. żywiecki - woj. śląskie 

tel./fax (033) 8631854 tel. (033) 8631909 

NIP 553-21-14-273, Regon 070002734 

§ 6. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Łodygowice. 

§ 7. 1. Ośrodek realizuje: 

a) zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone z zakresu administracji 
rządowej, 

b) inne zadania Gminy Łodygowice określone jako zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w niniejszymStatucie lub nałożone odrębnymi przepisami i porozumieniami. 

§ 8. Ośrodek działa w oparciu o przepisy: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) 

2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. 
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.09.175.1362 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.06.139.992 z późn. zm), 

5) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. 2009 nr 1 poz.7 
z późn. zm), 

6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2001 nr 71 poz. 734 z póź. 
zm.), 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2005 nr 180 poz.1493 
z późn. zm.), 
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8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2011 nr 149 
poz. 887), 

9) ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004, nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), 

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2009, nr 157 poz.1240 z późn. zm.), 

11) innych, właściwych aktów prawnych, 

12) uchwały Nr XII/47/90 Gminnej Rady Narodowej w Łodygowicach z dnia 26 kwietnia 1990r. w sprawie 
powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach, 

13) niniejszego Statutu. 

Rozdział 2.
Cele i zadania GOPS 

§ 9. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy 
społecznej, jako systemu działań profilaktycznych, rozwojowych, uzupełniających i opiekuńczych – zmierzających 
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się trwale lub przejściowo w trudnej 
sytuacji życiowej, a w szczególności: 

1) pomoc mieszkańcom Gminy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, 
w przypadkach gdy nie mogą tego uczynić przy wykorzystaniu własnych środków materialnych, działań lub 

uprawnień, 

2) udzielanie wsparcia osobom i rodzinom, które z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, uzależnień, 
znalazły się w trudnej sytuacji, godzącej w podstawy ich egzystencji i godności ludzkiej, 

3) udzielanie wsparcia osobom będącym w potrzebie poprzez działania profilaktyczne i poradnictwo w celu 
doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. 

§ 10. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności: 

1) prowadzenie analiz i dokumentowanie potrzeb osób wymagających pomocy, 

2) prowadzenie analiz i dokumentowanie zjawisk patologii społecznej w grupach populacji mogących oczekiwać 
pomocy społecznej, 

3) dokonywanie analiz stanu pomocy społecznej i oceny efektów w gminie, 

4) inspirowanie działań profilaktycznych i promocyjnych służb socjalnych na terenie Gminy, 

5) prowadzenie pracy socjalnej w tym między innymi: 

a) wspomaganie osób i rodzin wymagających wsparcia w osiąganiu możliwie pełnej aktywności społecznej, 

b) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi w celu rozwijania w nich zdolności samodzielnego 
rozwiązywania problemów. 

6) przyznawanie i wypłacanie świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

7) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w tworzeniu infrastruktury odpowiadającej 
zmieniającym się potrzebom społecznym, 

8) koordynacja działań pomocy społecznej w Gminie, 

9) projektowanie budżetu w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek, 

10) właściwą organizację pracy i racjonalne gospodarowanie środkami przyznanymi na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej. 

§ 11. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej we współdziałaniu i współpracy z działającymi 
na terenie Gminy Łodygowice instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi 
Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego, 
placówkami służby zdrowia i oświatowo – wychowawczymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

§ 12. Ośrodek realizuje remonty i inwestycje służące do wykonania zadań Ośrodka w zakresie ustalonym przez 
Radę Gminy i Wójta Gminy. 
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Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie 

§ 13. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik zatrudniony przez Wójta Gminy 
Łodygowice. 

2. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku. 

3. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, 
regulaminów i instrukcji. 

4. Kierownik na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Łodygowice ma uprawnienia do wydawania decyzji 
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz określonych odrębnymi 
przepisami prawa należących do właściwości gminy. 

5. Upoważnienie o którym mowa w ust. 4, może być udzielone na wniosek Kierownika Ośrodka i innym 
pracownikom Ośrodka. 

6. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy w Łodygowicach coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka, 
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej, oraz innych zadań wynikających ze Statutu. 

§ 14. 1. W strukturze Ośrodka wyodrębnia się działy oraz samodzielne stanowiska. 

2. Szczegółowy zakres działania określa Kierownik Ośrodka w Regulaminie organizacyjnym. 

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka GOPS 

§ 15. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, których stan i wartość 
określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdanie bilansowe. 

§ 16. 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w przepisach ustawy 
o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. 

2. Obsługę finansowo-księgową Ośrodek prowadzi we własnym zakresie jako jednostka samodzielnie 
bilansująca się. 

3. Ośrodek posiada rachunek bankowy. 

§ 17. Ośrodek może korzystaćze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami 
rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez 
ofiarodawcę. 

§ 18. Finansowanie zadań Ośrodka następuje: 

1) ze środków własnych Gminy, 

2) z dotacji celowych budżetu państwa, 

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł. 

§ 19. Podstawę gospodarki finansowej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy ustalany przez Kierownika 
Ośrodka i zatwierdzany przez Radę Gminy w Łodygowicach. 

§ 20. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek 
kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania. 
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 21. 1. Statut Ośrodka zatwierdzany jest Uchwałą Rady Gminy w Łodygowicach. 

2. Wszelkie zmiany w Statucie wymagają Uchwały Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

Czesław Wandzel


