
UCHWAŁA Nr VIII/ ....l20l9
RADY GMINY TARNOW OPOLSKI

z dnia 24 czewtca2019 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 samotządzie
gminnym (t. j.Dz.U.z2019r.poz.506),art, 110ust. 1ustawy zdnia12marcaż0O4r. opomocy
społecznej (t. j. Dz. U. zż0l8 r. poz. 1508 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy zdniaZ7 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z2019 r. poz.869) Rada Gminy w Tarnowie Opolskim
uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Tamów Opolski.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Tarnowie
Opolskim Nr XXI/14612016 r. z dnia 13 częrwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tamowie Opolskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzięnniku Urzędowym
Woj ewództwa Opolskiego.



Zńącznik do Uchwały YIIII...l20I9
Rady Gminy Tarnow Opolski
z dniaZ4 częrwca2019 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWIE OPOLSKIM

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. l. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, zwany dalej ,,Ośrodkiem",
dziŃa w szczegóIności na podstawie :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) ustawy zdnia1r2marca2004r. o pomocy społecznej;
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządorvych;
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5) ustawy zdniaż9 września1994 r. o rachunkowości;
6) ustawy z dnia 26 pńdziemika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
7) ustawy z dniaZ9lipca 2005 r. o przeciwdzid,aniu narkomanii;
8) ustawy z dnia}9 lipca 2005 r. o przeciwdziŃaniu przemocy w rodzinie;
9) ustawy z dnia2O kwiętnia2004 r. o promocji zatrudnienia i instl,tucjach ryŃu pracy;
10) ustawy z dniaż7 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych;
11) ustawy zdnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
12) ustawy z dnia 28 listopada}}}3 r. o świadczęniach rodzinnych;
13) ustawy zdnia7 vłrzęśnia2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
l4) ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
15) ustawy z dnia9 czetwca2}Il r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
16) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych;
17) ustawy z dnia 1 1 lutego ż016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
18) ustawy z dnia4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w cięy i rodzin o,Zażyciem";
19) ustawy zdnia4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
20) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
21) ustawy zdnia14 czętwca 1960 r. - Kodęks postępowania administracyjnego;
żż) ustavły z dnia 13 pńdziemika 1998 r. o systemie ubezpieczen społecznych;
23) ustawy z dnia2O grudnia 1990 r. o systemie ubezpieczeń społecznych rolników;
24) ustawy zdnia7 wrześnial99I r. o systemie oświaty;
25) uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XII/25/90 z dnia 7 wrzęśnia 1990 r. w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tamowie Opolskim;
26) niniejszego Statutu;
27) innych aktów prawnych, przepisów wykonawczych do ilw ustaą niezbędnych do
funkcjonowania jednostkt t realizacji zadań.

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

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



3) Wójcie - rozumie się przezto Wójta Gminy Tarnów Opolski ;

4) Ośrodku - rozumie się przezto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tamowie Opolskim ;

5) Kierowniku - rozumie się przez to Kięrownika Ośrodka.

§ 3. 1. Ośrodek jest samodzielnąjednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowoŚci prawnej,

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

stanowi obszar Gminy.

§ 4. Ośrodek uzywa podłuZnej pieczęci znazwąw pełnym brzmieniu:

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Cmentarna 5,
46-050 Tarnów Opolski,
NIP 754-21 -44-839, Regon 004505850

Rozdział 2

cele i zadania

§ 5. 1. Ośrodek jest bezpośrednim realizatorem zadń własnych gminy, zadań własnych Gminy
o charakterze obowiązkowym oraz zadafi zleconych Gminie przęz administrację rządową,

określonych w przepisach obowtązującego plawa - głównie w ustawie o pomocy społecznej.

Dodatkowo zobowiązany jest do rea\izacji zadań wynikających zrozęznanych potrzeb gminy (m.

in. tworzenie i realizacja programów osłonowych), bądż z rządowych programów pomocy
społecznej, bądź z porozumień z organami administracji rządowej, lub innych ustaq w tym w
szczególności z za\<resu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
2. Celem strategicznym dzińalności Ośrodka jest wspieranie mieszkańców Gminy, skutkujące
poprawą jakości ich zycia oraz zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, z kolei
celami pomocniczymi - adekwatnie do obszarów obsługiwanych przez Ośrodek - są:

1) w obszarze pomocy społecznej: umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,

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

zagrożonych wykluczeniem społecznym umiejętności uczestnictwa w społeczności lokalnej atakże
pełnienia przeznie określonych ról społecznych w miejscu pracy, zarrieszkania i pobytu.

3. W zakręsie realizacji celów i zadan pomocy społecznej Ośrodek wspołpracuje z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami
i związkarrti wyznaniowymi, zal<Ładami opieki zdrowotnej, fundacjami, stowarzyszeniamt oraz

osobami fizycznymi i prawnymi.
4. Ośrodek zapewnia obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.



Rozdział 3

Organizacja Ośrodka

§ 6. 1. ośrodkiem kieĄe, reprezentuje na zewnątrz i odpowiadaza jego działalnoŚÓ Kięrownik,

). st Ńtu, ę organiza"Yjną Óśrodka-i zakres dŻiałalności jego komorek organizacyjnych okreŚla

Kierownik RegulaminÓ. b.g*izacyjnym wprowadzony Zarządzeniem Po uPrzedniej akcePtacji

Wójta. Regulńin organizacyjny zŃierają m. in. szczegółowy wykaz stanowisk w OŚrodku oraz

przypisane imzadania.
3. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt.
4. Do wyłącznej kompetincji Wójta należy nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku PracY

z Kierownikiem, ktory jódnocŹeśnie jest zwierzchnikiem służbowym Kierownika.

5. Kierownik działajełnoosobowo na podstawie pełnomocnictw i upowaznień udzielonYch Przez

Wójta.
6. ńierownik posiada uprawnienia do wydawaniazarządzeń wewnętrznych regulujących wszYstkie

istotne sprawj zvłiązanĆ z zabezpieczeniem prawidłowej rea\tzacji zadań Ośrodka.

7. W prŹypajku niiobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez Kierownika Pracownik
Ośrodka.

§ 7. 1. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka, zawierai rozwiązuje Kierownik.

ź. ki"ro*rrik jest przełożonym wszystkich pracowników ośrodka.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa i mienie

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

Óudzetowych w ustawie Ó finansach publicznych i rachuŃowości, dysponuje odrębnym

rachunkiem baŃowym podstawowy^ orui-adekwatnie do potrzeb - rachunkami PomocniczYml.

§ 10. 1. podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, obejmującY dochodY

i wydatki określone iprzyjęte w budżecie Gminy.
2.Planfinansowy olaeślany jest na kużdy rok budZetowy,

§ 11. Działalność ośrodka finansowana jest z własnych Środkow Gminy, dotacji celowYch

Ót ry-y*urry ch zbudżetrr państwa oraz innych - dopuszczalnych ptzez prawo żródeł.

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

Ź innyctr tytułów-okreslonych przepisami prawa, które kazdorazowo odprowadza na rachunek

dochodów Gminy.

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

wykorzystywanie.

Rozdział 5

postanowienia końcowe

§ 14. Zmiany Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właŚciwym dla jego uchwalenia.



Tarnów Opolski dnia 11 czerwiec 2019 r,

Grninny Ośrodek
Pomocy Społecnej

ul, Cmentarna 5
46-050 Tarnów Opolski

NlP 754-2144-839 Regon 004§066§0

Rada Gminy
w Tarnowie Opolskim

Uzasadnienie uchwały
w sprawie.uchwalenia statutu Gmirrnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tamowie Opolskim.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim jako budzetowa jednostka
organizacyjna gminy działa na podstawie statutu określające go w szczęgólności jej nazwę, siedzibę
i przedmiot działalności.
Dotychczasowy Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim został
uchwalony w dniul3 częrwca20l6 r.

Liczne zmiany w przepisach prawa orazprzejęcie nowych zadań spowodowały konieczność
nadania nowego statutu, w celu określenia szczegółowego przedmiotu działalności i dostosowania
do obowiązujących przepisów prawa.

W związku zpovłryższym podjęcie uchwały o nadaniu nowego statutu jest uzasadnione.

Z uo. Woiia Gminy
Tarnów Opolski

KIERÓWN-JĘG.O,P,S,

^r, 
nr{,HĄ*olczuk


