
UCHWAŁA NR XXXVI/242/17
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 9 lit.h,  pkt. 15,  art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj:. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. 
o pomocy społecznej  (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr XVIII/112/04 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 210, 
poz. 1868 z 23.07.2004 r.);

2) Uchwała Nr XXXV/222/06 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach (Dz. Urz. Województwa  Łódzkiego Nr 168, 
poz. 1344 z 22.05.2006 r.);

3) Uchwała Nr XVII/108/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr 
XVIII/112/04 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach

Grażyna Ostojska
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/242/17

Rady Gminy w Gidlach

z dnia 30 listopada 2017 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GIDLACH

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach, zwany dalej „GOPS” lub „Ośrodkiem” jest  jednostką 
organizacyjną gminy Gidle, która działa  i realizuje zadania na podstawie:

1) Uchwały Nr 7/V/90 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach;

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875);

3) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.);

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.);

5) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1089);

6) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. 
zm.);

7) Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1257);

8) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz.  
1201);

9) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.)

10) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U. z 2017 r. 
poz. 489 z późn. zm.);

11) Ustawy z dnia  4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j.: Dz.U. z 2016 r.,  
poz. 162, poz. 972);

12) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz.U. z 2017 r. 
poz. 697 z późn.zm.);

13) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1390 z późn. zm.);

14) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 180);

15) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. o prawie energetycznym (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 220 z późn. zm.);

16) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);

17) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 783);

18) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1065 z późn. zm.);

19) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.:Dz.U. z 2017 r. poz. 882);

20) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.);

21) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.);
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22) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1778 z późn. zm.);

23) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1851);

24) Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1860 z późn. zm.);

25) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922);

26) Innych właściwych aktów prawnych;

27) Niniejszego Statutu.

§ 2. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Gidle z siedzibą w miejscowości Gidle, 
ul. Pławińska 22.

§ 3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Gidle i Wojewoda Łódzki w zakresie 
określonym w odrębnych przepisach.

Rozdział 2
Cele i zakres działania Ośrodka

§ 4. Ośrodek realizuje zadania wynikające z polityki społecznej państwa i gminy.

§ 5. Ośrodek realizuje zadania  własne w zakresie pomocy społecznej, zadania zlecone  z zakresu 
administracji rządowej a także inne zadania nałożone ustawami przekazane do realizacji na podstawie 
upoważnień Wójta.

§ 6. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 
pokonać, wykorzystując własne  uprawnienia, zasoby i możliwości;

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

3) zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem w ramach możliwości pomocy 
społecznej.

§ 7. Zadania Ośrodka Pomocy  obejmują w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej 
infrastruktury socjalnej;

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń – rodzaj, forma 
i rozmiar przyznanego świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie 
pomocy. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny;

4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we 
wzmacnianiu lub odzyskaniu  zdolności do funkcjonowania  w społeczeństwie  poprzez pełnienie 
odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

6) realizację    ustawy o świadczeniach rodzinnych;

7) realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

8) realizację  ustawy o dodatkach mieszkaniowych;

9) realizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

10) realizację ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

11) realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

12) realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

13) realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
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14) realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

§ 8. Realizując zadania  Ośrodek współpracuje z organami  administracji rządowej i samorządowej, 
organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim  i innymi kościołami, związkami 
wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3
Organizacja Ośrodka

§ 9. Gmina  zapewnia Ośrodkowi odpowiednie warunki działania i rozwoju.

§ 10. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, który jest odpowiedzialny za 
prawidłową realizację jego zadań.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

3. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Ośrodka.

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

§ 12. 1. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy. 
Prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 
społecznej należących do właściwości gminy oraz z zakresu innych spraw przekazanych ustawowo.

2. Upoważnienia o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek 
Kierownika Ośrodka.

3. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka jego obowiązki przejmuje  upoważniony  pracownik.

§ 13. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 
przedstawia potrzeby w tym zakresie.

§ 14. Obsługę prawną,  informatyczną i  kasową  Ośrodka zapewnia Urząd Gminy w Gidlach.

§ 15. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka zapewnia Urząd  Gminy w Gidlach.

§ 16. Szczegółowy zakres działania  oraz  strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny  

ustalony przez Kierownika .

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 17. 1. Ośrodek jako jednostka budżetowa gminy prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy 
ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawę gospodarki finansowej stanowi roczny plan dochodów i wydatków określony uchwałą 
budżetową przez Radę Gminy.

3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy i rachunki pomocnicze.

4. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy  i dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie  inne obowiązujące akty 
prawne.

§ 19. 1. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy w Gidlach.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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