
UCHWAŁA Nr VIII/....12019
RADY GMINY TARNOW OPOLSKI

z dnia 24 czerwca2019 r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j.Dz.U.z2019r.poz.506),art. 110ust. 1ustawy zdnia.12marcaż0O4r. opomocy
społecznej (t. j.Dz.U. z20l8 r. poz. 1508 ze zm,) oraz art. 11 ust.2 ustawy zdntaL7 sierpnla
2009 r, o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z2019 t. poz.869) Rada Ciminy w Tarnowie Opolskim
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tamowie Opolskim stanowiący
zńącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwa]:a Rady Gminy w Tarnowie
Opolskim Nr XXI/146120I6 r. z dnia 13 częrwca 20|6 t. w sprawie u,;hwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewodztwa Opolskiego.
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Załączn:ik do Uchwały Y IUl ... l 2019
Rady Gminy Tarnow Opolski
z dnla2,4 czerwca2019 r.

STATUT GMINNEGO OŚIRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWIE OPOLSKIM

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek P'omocy Społecznej w Tarnowie Opolskim,,zwany dalej ,,Ośrodkiem",
działa w szczego|ności na p odstawie :

l) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) ustawy zdntaI2marca2,004r. o pomocy społecznej;
3) ustawy z dnia2l listopad,a 2008 r. o pracownikach samorządowych;
4) ustawy z dnta27 sietpniay2009 r. o finansach publicznych;
5) ustawy z dntaż9 wtzęśnia 1994 r. o rachunkowości;
6) ustawy z dnia 26 paź:dziernika 1982 t. o wychowaniu w trzęźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
7) ustawy z dnia29lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
8) ustawy z dnia29 lipca 2i)05 r. o przeciwdziałaniu plzemocy w rodzinie;
9) ustawy z dnta 20 kwietnia2004 r. o promocji zatrudnienia i instl,tucjach rynku pracy;

10) ustawy z dnia 27 sierpnLia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społe :cznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych;
1 1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
12) ustawy z dnia28 listopada2}}3 r. o świadczęniach rodzinnych;
13) ustawy z dnia7 września2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
14) ustawy z dnia29 sierpnia I99] r. o ochronie danych osobowych;
15) ustawy z dnia9 częrwca2011, r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

16) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zclrowotnej finansowanych ze

środków publicznych;
17) ustawy z dnta 1 1 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
18) ustawy z dnia 4 listopa<la 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życtem";

19) ustawy z dnia4 kwietniia ż0I4 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
20) ustawy z dnta I7 częrwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym rł' administracji;
21) ustawy zdnia14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
22) ustawy z dnta 13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
23) ustawy z dnia2O grudnia 1990 r. o systemie ubezpteczeń społeczn;rch rolników;
24) ustawy z dniaJ września 1991 r. o systemie oświaty;
25) uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XII/25/90 z dnta 7 wrzęśnia 1990 r. w sprawie

utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim;
26) niniejszego Statutu;
27) innych aktów prawnych, przepisów wykonawczych do w/w ustaw, niezbędnych do

funkcjonowania jednostki i realizacjt zadań.

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Tarnów Opolski;
2) Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Tarnów Opolski;



3) Wojcie - rozumie się przez to Wojta Gminy Tarnów Opolski ;

4) Ośrodku - rozumie się przezto Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne_i w Tarnowie Opolskim ;

5) Kierowniku - rozumie się przez to Kierownika Ośrodka.

§ 3. 1. Ośrodek jest samodzielnąjednostką organizacyjną, nie posiarlającą osobowości prawnej,

działającą jako wyodrębniona jednostka budzetowa Gminy.
2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Tarnowie Opolskim, przy ul. Cmentarnej 5, a teren działanta

stanowi obszar Gminy.

§ 4. Ośrodek używa podłużnej pieczęci znazwąw pełnym brzmieniu:

GMINNY OSRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Cmentarna 5,
46-050 Tamów Opolski,
NIP 754-2 1 -44-839, Regon 004505 850

Rozdzia|2

cele i zadania

§ 5. 1, Ośrodek jest bezpośrednim ręalizatoręm zadań własnych gminy, zadań własnych Gminy
o charakterze obowiązkowl,m oTaz zadań zleconych Gminie prr,ęz administracj ę rządową,

określonych w przepisach obowiązującego prawa - głównie w ustawie o pomocy społecznej.

Dodatkowo zobowtązany jest do realizacjl zadań wynikającyQh z roz,-znarrych potrzeb gminy (m.

in, tworzenie t realizacla programów osłonowych), bądź z rządlrwych programów pomocy

społecznej, bądź z porozumień z organami administracji rządowej, lub innych ustaw, w tym w
szczególności z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy :zastępczej, przeciwdzińania
przemocy w rodzinie.
2. Cęlem strategicznym działalności Ośrodka jest wspieranie mies;zkańców Gminy, skutkujące
poprawą jakości tch życia oraz zapobiegające wykluczeniu społeczremu osób i rodzin, z kolei
celami pomocniczymi - adekwatnie do obszarów obsługiwanych przez Ośrodek - są:

1) w obszarze pomocy społecznej: umozliwienie osobom i rodzinorn przęzwycięzanie trudnych

sytuacji zyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,

zasoby i możliwości;
2) w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej: przywracanie rodzinom - przeżywĄącym
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo * wychowawczych, zdolności do wypełniania tych
funkcji;
3) w obszarzę przealwdziałania przemocy w rodzinie: ograniczenie skali oraz następstw zjawiska
przemocy w rodzinie;
4) w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej: odbudowywanie iL podtrzymywanie w osobach

zagrożonych wykluczeniem społecznym umiejętności uczestnictwa w społeczności lokalnej atakżę
pełnienia ptzęznie określonych ról społecznych w miejscu pracy, zamleszkania i poby'tu.

3. W zakresie realizacji celów t zadań pomocy społecznej Ośrodek wspołpracuje z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami
t zwtrykami wyznaniowymi, zakładami opieki zdrowotnej, fundaciami, stowarzyszeniami oraz

osobami ftzycznymt i prawnymi.
4. Ośrodek zapewnia obsługę administracyjnąZespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdztałanta
Przemocy w Rodzinie.



Rozdział 3

Organizacja Ośrodka

§ 6. 1.ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiadaza jego działa|noŚÓ Kierownik,

ź. Struktur ę organlza"łj"ą Ósrodka"i zakres działalności jego komórek organtzacYjnYch okreŚla

Kierownik RegulaminÓ- brgunizacyjnym wprowadzony Zarządzęnii:m po uprzedniej akcePtacji

Wójta, Regulńin organizacljny zawierają m. in. szczegółowy wykalz stanowisk w ośrodku oraz

przypisane imzadanla.
3. Nadzor nad Ośrodkiem sprawuje Wojt.

4. Do wyłącznej kompetencji wójta na\eży nawiązywanie i roz,wiązywanie stosunku pracy

z Kierownikiem, ktory jódnoczęśnie jest zwierzchnikiem służbowym K-ięrownika.

5. Kierownik dzińajełnoosobowo na podstawie pełnomocnictw i uFrowaznień udzielonYch Przez

Wójta.
6. ńierownik posiada uprawnienia do wydawania zarządzefi wewnętrz:nych regulującYch wszYstkie

istotne ,pru*y ,*r,ąrunĆ z zabezpteczeniem prawidłowej realizacji zadail, Ośrodka,

7. W prŹypadku nieobecności Kierownika zastępuje go upowazniony przęz Kierownika Pracownik

Ośrodka.

§ 7. 1. Umowy o pracę z pracownikami ośrodka, zawiera i rczw\ąz,ąe Kierownik.

Ź. Ki.ro*.rik jest przełożonym wszystkich pracownikow ośrodka.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa i mienie

§ 9. ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad okreŚlonych dla jednostek

Óudzetowych w ustawie o finansach publicznych i rachunkorvości, dysponuje odrębnym

rachunkiem baŃowym podstawowy^ orui - adekwatnie do potrzeb -- rachunkami Pomocniczlml

§ 10. 1. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan fina,nSo,ily, obejmujący dochody

i wydatki okręślone i przyjęte w budzecie Gminy,
ż.P|anfinansowy określany jest na kŁdy rok budżetowy,

§ 11. Działalnośó ośrodka finansowana jest z własnych ŚrodkĆ,w Gminy, dotacji celowYch

Ótrry^y*unych zbudZetu państwa oraz innych - dopuszczalnych przez plawo żtódeł,

§ 12. ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczYch oraz

i innyctr tytułów ok.Óślo.rych przepisami prawa, które każdorazowo odprowadza na rachunek

dochodów Gminy.

§ 13. Kierownik ośro dka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należy,te

wykorzystywanie,

Rozdział 5

postanowienia końcowe

§ t4.Zmiany Statutu mogą byó dokonywane wyłącznie w trybie właliciwym dla jego uchwalenia,


