
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …/2019 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

z dnia 3 września 2019 r. 

 

 

w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 i 1309), art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada 

Gminy Przemęt uchwala 

 

STATUT 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W PRZEMĘCIE  

 

     

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 
 

 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zwany dalej “Ośrodkiem” (skrót 

GOPS) utworzony został na mocy Uchwały Nr X/46/90 Gminnej Rady Narodowej  

w Przemęcie  z dnia 27 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przemęcie. 

 

§ 2.1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Przemęt, zwanej dalej „Gminą”, 

prowadzoną w formie jednostki budżetowej, 

2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Przemęt, 

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8. 

 

§ 3. Ośrodek działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ; 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

4) niniejszego statutu. 

 

§ 4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz 

numerem telefonu, numerem NIP i Regon. 

 

 

 

 



 

Rozdział II 

 

Cele i zakres działania Ośrodka 
  

§ 5. Celem działania Ośrodka jest organizacja i wykonywanie zadań z zakresu pomocy 

społecznej na terenie Gminy Przemęt oraz podjęcie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 

§  6. Ośrodek realizuje zadania określone w przepisach prawa zawartych w § 3 niniejszego 

statutu jako zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

 

§  7. Zadania Ośrodka obejmują:  

1) realizację zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej;  

2) realizację rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów 

osłonowych; 

3) realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych;  

4) realizację zadań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

5) realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych; 

6) realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny; 

7) realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

8) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

9) opracowywanie i realizowanie programów oraz projektów z zakresu pomocy społecznej 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

10) działania w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych i pobierania z tego tytułu 

odpłatności; 

11)  realizację zadań z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych; 

12) realizację zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej; 

13) realizację zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego; 

14) realizację zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem” 

15) realizację rządowego programu „Dobry start”; 

16) realizację wieloletniego programu Senior+ 

17) realizację innych zadań w tym zadań zleconych wynikających z przepisów prawa. 

  

§ 8. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie Gminy organizacjami pozarządowymi, 

Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami 

stowarzyszeniami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej. 

  

Rozdział III  

  

Organizacja i zarządzanie 
  

§ 9. 1. W skład struktury organizacyjnej GOPS w Przemęcie wchodzi: 

1) Dyrektor; 

2) Dział finansowo-administracyjny;  

3) Dział pomocy środowiskowej; 

4) Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego; 

5) Klub Senior + w Gminie Przemęt z oddziałami w miejscowościach: 

a) Bucz, ul. Kasztanowa 15, 

b) Kaszczor, ul. Cysterska 9, 



c) Mochy, ul. Wolsztyńska 6, 

d) Przemęt, ul. Klasztorna 5; 

6) Dzienny Dom Pomocy Senior+. 

                                                  

2. Szczegółową strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności 

pracowników określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej    

w Przemęcie ustalony przez Dyrektora. 

  
§ 10.1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.           

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy.  

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 

1) organizowanie pracy Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz; 

2) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka; 

3) prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej efektywne wykonywanie zadań Ośrodka; 

4) składanie oświadczeń woli w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, w tym zawieranie 

umów cywilno-prawnych. 

4. W przypadku nieobecności Dyrektora, zadania związane z bieżącym zarządzaniem  

     Ośrodka, wykonuje osoba upoważniona pisemnie przez Dyrektora. 

 

§ 11. Dyrektor składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

 

§ 12. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim 

zatrudnionych. 

 

 Rozdział IV 

  

Majątek i gospodarka finansowa  
 

§ 13. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy. 

 

§ 14.1.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach 

publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący 

dochody i wydatki budżetu. 

3. Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.  

4. Ośrodek posiada własne konto bankowe. 

  

§ 15.1.Wydatki na realizację zadań własnych obowiązkowych i zadań własnych pokrywane 

są z budżetu Gminy.  

2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet 

Państwa.   

 

Rozdział V 

 

Postanowienia końcowe 
 

§ 16. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego 

nadania.            

                                                                                                                                                                            



§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 18. Traci moc Uchwała Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 1 czerwca 2016 roku      

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie. 

 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 9 ust.1 pkt 6 , który wchodzi 

w życie z dniem 01.01.2020 r.  

  

  

 

 

 

 

                                  Przewodniczący Rady Gminy Przemęt  

 

                    Elżbieta Wita  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Do Uchwały Nr …/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie. 

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie nadany przez 

Radę Gminy Przemęt  Uchwałą Nr XXIII/154/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku  

nie przewidywał w jego strukturze prowadzenia ośrodka wsparcia w formie Dziennego Domu 

Pomocy Senior+. 

Dzienny Dom Pomocy Senior+ ma działać w ramach struktury organizacyjnej 

Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie. W związku z tym powstała 

konieczność dokonania zmian w Statucie Ośrodka poprzez wprowadzenie dodatkowych 

zadań, zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka oraz uporządkowania zapisów Statutu 

Ośrodka związanych ze zmianą nazwy stanowiska osoby kierującej Ośrodkiem, tj. zmieniono 

nazwę Kierownik na Dyrektor. 

Wobec powyższego dla prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przemęcie podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu uważa się za zasadne. 


