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Uchwała Nr XVI/131/2012 

Rady Gminy Złotoryja 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi. 

 

                       Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) Rada Gminy Złotoryja uchwala 

 

S T A T U T 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTORYI 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, zwany dalej „Ośrodkiem”, utworzony       

uchwałą Nr VII/34/92 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 30 listopada 1992 r. działa na 

podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 

1362, z późn.zm.), 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591, z późn.zm.), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, 

z późn.zm.), 

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, 

poz. 1458, z późn.zm.), 

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DZ.U. z 2006 r. Nr 

139, poz. 992, z późn.zm.), 

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz.U.  z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.), 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 

180, poz. 1493, z późn.zm.), 

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U.  Nr 149, poz. 887, z późn.zm.), 

9) niniejszego statutu.   

 

§ 2. 1. Ośrodek jest gminną jednostką budżetową.  

        2. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Złotoryja, Al. Miła 4. 

        3. Obszarem działania Ośrodka jest teren gminy Złotoryja. 
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Rozdział 2. 

Zakres działania i zadania 

§ 3. Ośrodek realizuje zadania w zakresie: 

1) pomocy społecznej, 

2) świadczeń rodzinnych, 

3) prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, 

4) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

5) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 

Rozdział 3. 

Organizacja Ośrodka 

 

§ 4. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto: 

         

1) organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez 

pracowników, 

2) odpowiada za prawidłowość sporządzania planu dochodów i wydatków oraz za 

realizację tego planu, 

3) zarządza powierzanym majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami na 

podstawie upoważnienia Wójta, 

4) wydaje decyzje administracyjne oraz podpisuje dokumenty w ramach posiadanych 

upoważnień i pełnomocnictw,  

5) wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy. 

 

§ 5.  1. Ośrodek jest pracodawcą  dla zatrudnionych w nim pracowników.    

         2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki  

             określają odrębne przepisy. 

 

§ 6. Organizacje wewnętrzną oraz szczegółowy zakres działania Ośrodka określa Regulamin           

       Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ustalony przez kierownika  

       Ośrodka. 

 

 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 

 

§ 7.  1. Ośrodek prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia  

             27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

         2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków. 

         3. Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości  

              budżetowej.       

         4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

 

 

 



 

3 
 

 
Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIV/140/04 Rady Gminy Złotoryja  z dnia 23 kwietnia 2004 r.  

        w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  

        (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2004 r. Nr 94, poz. 1688). 

 

§ 10.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  

        Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący 

                                                                                                                          Rady Gminy 

 

                                                                                                                         Józef Pawlus 

               


