
UCHWAŁA NR XVI/141/2019
RADY GMINY POTĘGOWO

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)  oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 
12.03.2004r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.)  Rada Gminy Potęgowo

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie poprzez nadanie mu 
brzmienia jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Potęgowie nadany uchwałą Nr XXXVIII/270/2009 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30.12.2009r. z późn. zm.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potęgowo oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Potęgowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1.01.2020r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Potęgowo

Waldemar Zientarski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 11 grudnia 2019 r.

Poz. 5808



Załącznik do uchwały Nr XVI/141/2019

Rady Gminy Potęgowo

z dnia 26 listopada 2019 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POTĘGOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, zwany dalej „Ośrodkiem” lub „GOPS” działa na 
podstawie niniejszego statutu i realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie, wynikające 
z ustawy o pomocy społecznej, innych ustaw, przepisów szczególnych i stosownych rozstrzygnięć organów 
Gminy Potęgowo.

§ 2. 1. GOPS jest samodzielną, gminną i budżetową jednostką organizacyjną podporządkowaną 
funkcjonalnie organom Gminy Potęgowo.

2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Potęgowo, ul. Szkolna 2.

3. Obszarem działania GOPS jest teren Gminy Potęgowo.

Rozdział 2.
Zakres działania i zadania

§ 3. 1. Ośrodek prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy 
Potęgowo mające na celu:

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

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

3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem.

2. Do zakresu działania Ośrodka należy:

1) wykonywanie zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez 
Gminę Potęgowo, wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na postawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,

3) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

4) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie objętym ustawą o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów,

5) przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w zakresie objętym ustawą 
o systemie oświaty,

6) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych,

8) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

9) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

10) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

11) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

12) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
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13) wykonywanie innych zadań niż wymienione w § 3 ust. 2 w  punktach od 1 do 12, wynikających 
z obowiązujących norm prawnych lub powierzonych do wykonywania przez właściwe organy Gminy 
Potęgowo.

§ 4. W zakresie swoich zadań GOPS może współdziałać na zasadzie partnerstwa z organizacjami 
społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz 
osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Zasady finansowania działalności Ośrodka

§ 5. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest zatwierdzony przez Radę Gminy Potęgowo roczny 
plan finansowy.

2. Działalność Ośrodka finansowana jest z:

1) własnych środków Gminy Potęgowo,

2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,

3) innych  dopuszczalnych przez prawo źródeł.

§ 6. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej regulują przepisy dotyczące jednostek budżetowych.

§ 7. Ośrodek przedstawia Radzie Gminy sprawozdania z działalności finansowej oraz określa zakres 
potrzeb finansowych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 4.
Struktura organizacyjna i kadry GOPS

§ 8. 1. Zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Potęgowo Kierownik GOPS wykonuje obowiązki 
w ramach stosunku pracy, którego treść określają przepisy o pracownikach samorządowych, a w zakresie 
nieuregulowanym tymi przepisami, przepisy prawa pracy.

2. Kierownik GOPS jest osobą materialnie odpowiedzialną za powierzone mienie, podejmuje wszelkie 
czynności organizacyjne, administracyjne związane z kierowaniem Ośrodkiem, a także reprezentuje go na 
zewnątrz.

3. Kierownik GOPS działa jednoosobowo i wobec zatrudnionych przez siebie pracowników pełni rolę 
kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.

4. Bieżący nadzór nad działalnością Kierownika GOPS pełni Wójt Gminy Potęgowo jako zwierzchnik 
służbowy w zakresie praw i obowiązków Kierownika GOPS. Szczegółowy zakres czynności, a także warunki 
wynagrodzenia Kierownika GOPS określa Wójt Gminy Potęgowo.

§ 9. 1. Kierownik GOPS wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnień udzielonych przez 
właściwe organy.

2. W zakresie bieżącej działalności Kierownik GOPS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Wójta Gminy Potęgowo.

§ 10. 1. Pracownicy GOPS są pracownikami samorządowymi, których uprawnienia i obowiązki regulują 
przepisy Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej i inne przepisy 
szczegółowe.

3. Kierownik GOPS może zlecić wykonanie niektórych zadań innym podmiotom oraz osobom niebędącym 
pracownikami.

§ 11. 1. Szczegółową strukturę organizacyjną GOPS, uwzględniającą obsadę etatową Ośrodka oraz zakres 
zadań dla poszczególnych stanowisk pracy, określa zarządzenie Kierownika GOPS.

2. Organizację i porządek pracy, uwzględniający szczegółowe uprawnienia i obowiązki pracownika, 
określa regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Kierownika GOPS.

3. Kierownik GOPS w drodze zarządzeń ustala prawem przewidziane zasady funkcjonowania Ośrodka, 
wprowadzając stosowne regulaminy, instrukcje i inne uregulowania.
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Statut wymaga przyjęcia przez Radę Gminy Potęgowo.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Potęgowo

Waldemar Zientarski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 5808


		2019-12-11T10:40:50+0000
	Polska
	Jacek Zbigniew Karpiński
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




