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UCHWALA NR XXXIl190/200S
RADY GMINY GOCZALKOWICE
z dnia IS.03.200S r.

ZDRÓJ

f

w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goczałkowicach

•

Zdroju.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) w związku
art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z
późno zm.)
Rada Gminy Goczalkowice Zdrój
uchwala

§ 1
Nadać Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goczałkowicach Zdroju Statut w brzmieniu
określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

•

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi OPS w Goczałkowicach
Zdroju .

§ 3
Traci moc:
1. uchwała Rady Gminy Nr XIl62/1995 z dnia 30 stycznia 1995 r. w sprawie nadania Statutu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goczalkowicach Zdroju.
2. uchwała Rady Gminy Nr XXII 05/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach Zdroju

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego,
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Załącznik do
uchwały nr XXXIJ190/200S
Rady Gminy Goczałkowice Zdrój
z dnia 15.03.2005 r.
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STATUT
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goczałkowicach Zdroju

ROZDZIAŁ

•

•

Postanowienia

I
ogólne

§ 1
Ośrodek Pomocy Społecznej w GoczaIkowicach Zdroju zwany dalej "Ośrodkiem" jest
jednostką organizacyjną Gminy Goczałkowice Zdrój powołaną uchwałą nr XVIIl39/92 z dnia
11 grudnia 1992 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach
Zdroju.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach Zdroju działa na podstawie:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr: 64, poz. 593 z późno zm.);
- ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr: 228, poz. 2255 z
pozn. zm.);
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr: 142 poz. 159 z
późno zm.);
- ustawy z dnia 26listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr: 15 poz. 148
z późno zm.);
- innych ustaw, rozporządzeń i aktów prawa powszechnie obowiązujących w
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących Ośrodka;
- aktów prawa miejscowego;
- niniejszego Statutu.

§ 2
l. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy.
2. Ośrodek działa jako jednostka budżetowa.
3. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Goczałkowice Zdrój.

§3
Ośrodek realizuje:
l. Zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Wójta
Gminy Goczałkowice Zdrój.
2. Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Wojewody
Śląskiego.
3. Inne zadania Gminy przekazane do realizacji przez Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój lub

wynikające z innych przepisów prawa.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania

§4
Celem działalności Ośrodka jest wnożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości.
1. Podstawowym zadaniem 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 przeżywających trwale lub przejściowe trudności życiowe i z tego powodu
niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
2. W szczególności do zadań Ośrodka należy:
a) udzielanie wsparcia ze środków publicznych osobom i rodzinom, które z powodu
ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zdarzenia losowego, bezdomności, alkoholizmu i narkomanii. Znalazły się w trudnej
sytuacji, godzącej w podstawy ich egzystencji i godności ludzkiej;
b) zapewnienie pomocy i opieki tym mieszkańcom Gminy, którzy nie mogą tego uczynić
przy wykorzystaniu własnych środków materialnych, podejmowanych przez siebie
działań bądź posiadanych uprawnień;
c) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
d) udzielenie wsparcia osobom będącym w potrzebie poprzez działania profilaktyczne i
poradnictwo w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
integracji ze środowiskiem;
e) praca socjalna ukierunkowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub
odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków
sprzyjających temu celowi;
f) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb:
g) inspirowanie społecznej aktywności i inicjatyw społecznych dla zaspokojenia
niezbędnych potrzeb środowiskowych;
h) wykonywanie innych zadań zleconych przez organ samorządu terytorialnego i
Wojewodę Śląskiego.
3. W celu realizacji zadań wymienionych w pkt 2 Ośrodek współpracuje z:
- jednostkami organizacyjnymi Gminy;
- placówkami oświatowo-wychowawczymi;
- placówkami służby zdrowia;
- organizacjami społecznymi;
- związkami wyznaniowymi;
- stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym;
- fundacjami;
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- osobami fizycznymi.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach Zdroju realizuje zadania w zakresie
ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

ROZDZIAŁ III
Zarządzanie i organizacja

§ 5

•

•

1. Bieżący nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Goczałkowice Zdrój.
2. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji nądowej sprawuje
Wojewoda Śląski .
3. Gmina zapewnia Ośrodkowi odpowiednie warunki działania i rozwoju.
§ 6
l. Działalnością Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń
woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka,
mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec władz, organów, instytucji,
banków.
3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Goczałkowice Zdrój.
4. Kierownik odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za
prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych wraz z
prowadzeniem działu fmansowo-księgowego.
5. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w
Ośrodku Pomocy Społecznej Goczałkowicach Zdroju.
6. Zakres obowiązków pracowników określa Kierownik Ośrodka.
7. W celu realizacji zadań statutowych Kierownik Ośrodka jest upoważniony do
podejmowania decyzji oraz wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
8. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
9. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem
wykonuje upoważniony pracownik.
§ 7
Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania Ośrodka określa
Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze schematem organizacyjnym
nadawany przez Kierownika Ośrodka, a zatwierdzony przez Wójta Gminy Goczałkowice
Zdrój.
Rozdział IV
Przepisy końcowe

§ 8
Zmiany Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego uchwalania.

§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mąją zastosowanie przepisy regulujące
działalność jednostek budżetowych.

§ 10
Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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