
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR…………../2013 
RADY  GMINY   Z ĘBOWICE 

z dnia 8 sierpnia 2013r. 
 

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2013r., poz 594) oraz art110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2013r., poz.182 z późn.zm.) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

 
Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zębowicach w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice 
 

§ 3 
 
Traci moc uchwała Nr XXIII/183/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 29.04.2009r. w sprawie 
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
STATUT  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  ZĘBOWICACH 

 
 

ROZDZIAŁ  I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach, zwany dalej ”Ośrodkiem” , 

jest jednostką  budŜetową Gminy Zębowice utworzoną  na mocy  uchwały                
Nr XXIII/183/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 04.2009roku w sprawie statutu  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach prowadzi gospodarkę 
finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

3. Terenem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach jest 
Gmina Zębowice 

4. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach znajduje się w 
Urzędzie Gminy w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 2 

 
§ 2 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach działa w szczególności na 
podstawie: 
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z 
późn.zm.) 
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 Nr 
139, poz.992 ze zm.) 
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 
223,poz.1458 ze zm.) 
4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594) 
5) ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.                       
Nr 175,poz.1240 ze zm.) 
6) ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.z 
2011r. Nr 231, poz.1375 ze zm.) 
7) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz.U. Nr 
180, poz. 1493 ze zm.) 
8) ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r.,poz.1356) 
9) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz.U. z 2013 r., poz.135) 
10) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127,poz.721) 
11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164,poz.1027 ze zm.) 
12) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U. z 2009r.Nr 205, poz.1585) 
13) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r.,poz.330) 
14) ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz.U. z 2012, poz.1015) 



15) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego 
(tekst jedn.:Dz.U. z 2013,poz.267) 
 

 
16) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz.526 ze zm.) 
17) innych, właściwych aktów prawnych, 
18) niniejszego Statutu. 
 

ROZDZIAŁ  II 
Zadania Ośrodka 

 
Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach obejmują: 

1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 
rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 
społecznej, 

3. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodowa mająca na celu udzielenie 
pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych 
oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, 

4. zaspakajanie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych osób i rodzin, w szczególności 
poprzez: 

a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi 
przepisami, w tym usługach opiekuńczych 

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy 
społecznej oraz innymi ustawami, 

5. dokonywanie analiz funkcjonowania pomocy społecznej oraz ocena efektów jej   
      działalności w gminie, 
6. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie  w 
       nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, 
7. organizowanie róŜnorodnych form pomocy, w tym rozwijanie nowych form pomocy 
       społecznej, a takŜe udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom  
       społecznym, 
8. podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację 
      grup społecznych (np. dzieci, młodzieŜ, seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni) oraz  
      społeczności lokalnych w szczególności zagroŜonych społecznym wykluczeniem, 
9. realizację programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby  
      społeczności lokalnych i grup, 
10. realizację zadań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 

zakresie przewidzianym do realizacji przez gminy ustawą o wsparciu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej, 

11. tworzeniu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z 
zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

12.  nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy dotyczący pracy gminnego zespołu 
interdyscyplinarnego, 

13. współpracę i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, 
Kościołem Katolickim i innymi Kościołami, słuŜbą zdrowia, osobami fizycznymi i 
prawnymi na zasadzie partnerstwa w zakresie  pomocy społecznej, 



14. realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zębowice w 
zakresie zadań pomocy społecznej . 
 

ROZDZIAŁ III 
Organizacja i zarządzanie 

§ 4 
1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zębowicach kieruje kierownik, który 

odpowiada za całokształt działalności jednostki. 
2. Kierownik realizuje zadania w granicach upowaŜnień do zawierania umów, porozumień 

oraz do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Wójta Gminy Zębowice. 
3. Do zadań kierownika naleŜy w szczególności: 

• organizowanie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach 
• sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach 
• prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej efektywne wykonywanie zadań 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach 
• zarządzanie mieniem i reprezentowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zębowicach 
• składanie oświadczeń woli w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, w tym zawieranie 

umów cywilno- prawnych, 
• ustalanie planu dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zębowicach. 
4.    W razie nieobecności kierownika  zadania związane z bieŜącym zarządzeniem 
        Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zębowicach , wykonuje osoba 
         upowaŜniona pisemnie przez kierownika zgodnie z zakresem udzielonego 
          upowaŜnienia. 

§ 5 
1. Strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach 

określa regulamin organizacyjny, ustalony zarządzeniem kierownika jednostki. 
2. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zębowicach zapewnia obsługę 

administracyjną zespołu interdyscyplinarnego. 
 

ROZDZIAŁ  IV 
Gospodarka finansowa i mienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

§ 6 
Majątek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach stanowi własność Gminy. 

§ 7 
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach pokrywa swoje wydatki 

bezpośrednio z budŜetu, a pobrane dochody odprowadzane są na rachunek budŜetu 
Gminy. 

2. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zębowicach wyposaŜony jest w mienie 
gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej. 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach finansowany jest  z środków 
własnych gminy i dotacji celowych budŜetu państwa. 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach  posiada własny rachunek 
bankowy. 

 
ROZDZIAŁ  V 

Postanowienia końcowe 
§ 8 



1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach jest nadawany przez 
Radę Gminy Zębowice 

2. Zmiany statutu wymagają formy przewidzianej dla jego nadania. 
 

 


