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Rady Gminy Starcza

z dnia . ' .2009r

w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego O5rodka Pomocy Spolecznej w Starczy

Na podstawie art. 18 ust,2 pkt.15, aft. 40 ust. 2 pkt.2 i art.42 ustawy z dnia B marca

1990 roku o samorzqdzie gminnym ( Dz. U. 2200t r Nr 142, poz. 1591 z potn. zm.), aft.110 ust.l

ustawy zdnia 12 marca 2004r o pomocy spolecznej( Dz.lJz 2008r. Nr 115, poz.7Z9zpoL.zm.)i

art.20 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249, poz.2l04 z

poin. zm.)

Rada Gminy Starcza

uchwala:

s 1

Zatwierdza siq Statut Gminnego O6rodka Pomocy Spolecznej w Starczy stanowiqcy zalqcznik do

niniejszej uchwaly.

5 2

Wykonanie uchwaly powierza siq kierownikowi Gminnego O5rodka Pomocy Spolecznej

w Starczy.

5 3

Traci moc Uchwala Nr 96/XIV/04 Rady Gminy Starcza z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie

zatwierdzenia Statutu Gminnego O6rodka Pomocy Spolecznej w Starczy oraz Uchwala Nr 50/VII/07

Rady Gminy Starcza z dnia 28 listopada 2007r w sprawie zmiany Statutu Gminnego O6rodka Pomocy

Spolecznej w Starczy.

E 4

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym

Wojew6dztwa Slqskiego.
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Zal1cznik

do Uchwaly Nr

Rady Gminy Starcza

z dnia

S T A T U T
Gminnego Osrodka pomocy Spolecznej w Starczy

Rozdzial I
Postanowienia ogrilne

s 1
l. Gminny osrodek pomocy Spolecznej w starczy zwany dalej ,,GopS,, jest jednostkq

organizacyjnq Gminy

2. Gminny osrodek pomocy Spolecznej w Starczy dziaraw oparciu o:

l/ Uchwalp Nr 29/ry/92 z dnia 06.04.1992 roku Rady Gminy w Starczy w sprawieutworzenia Gminnego osrodka pomocy Spolecznej w Starczy,
2l ustawp z dnia 8 marca r990r o samorzqdzie gminny m / Dz.U. z 200h.Nr 142,po2.1591 zp62n. zm.l,
3/ ustawp z dnia 12 m*.ca2004r.o pomocy spolecznej r Dz.IJ. z 200grNr l l5poz.728 zp6Ln. zm./,
4/ Ustawq z dnia 28 listopada2}}3 r oSwiadczeniach rodzinnych lDz.rJ.z2006rNr 139, poz.992 zpohn. zm.l,
5/ ustawg z dnia22kwietnia2005r. o postgpowaniu wobec dluznik6w alimentacyjnychoruzzaliczce arimentacyjnej rDz.rJ. izoo3r.Nr g6 poz.732 zp61n. zm./,6/ ustawp z dnia 19 pu2dziemika 2001r. o pomocy orJbo- uprawnionym do aliment6w/Dz.U.22007r. Nr 192, poz.137g zp6|.zm/,
7/ustawpzdnia2T sietpnia 2004r.9lyiaolzeniach opieki zdrowotnej finansowanychze Srodk6w publicznych lDz.IJ. z2004r.Nr 2l0,poz.2135 zpo|. zi.l,8/ Ustawp z dnia 30 czerwca 2005r o finansach puuri.rtty.h lDz.U. zzoiosr.Nr 249,poz.2104 zpb2n. zm.l,
9/ rwrc akty prawne , niezbgdne do funkcjonowania jednos tki i realizacji zad,ah,I 0/ Postanowienia niniej szego statutu.

$ 2

GOPS jest pracodu*jl_y rozumieniu przepis6w Kodeksu pracy .Terenem dzialania GOPS jest gmina 
-st*"tu. 

Siedzibq Gops jest miejscowosi starcza.GOPS u?ywapieczEci podluZnej znazwqw pelnym brimieniul adresern siedziby.
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$ 3

1. Celem dzialaniacoPs jest wspieranie os6b zamieszkalych na terenie gminy Starcza w

wysilkach zmierzaiqcych do zaspakajania niezbqdnych potrzeb i umoZliwienie im bytowania w

warunkach odpowiadaj 4cych godno S ci czlowieka'

2. GopS powinien;;i";e'-oiti*os"i aoprowadzii do Zyciowego usamodzielniarna siq os6b i

rodzin oraz ich integracji ze srodowirr.i.-:"t r6wnie2 zapobiegad powstawaniu nowych

problem6w rpor".roly.t rodz4cych tup:,otir"bowanie na- Swiadczeniapomocy spolecznej'

Rozdzial II

Zakres dzialalnoSci

$ 7

Kierownik GOPS odpowiada przedRad4 Gminy za wlasciwqrealizaciEprzypisanych

oSrodkowi zadafr oraz zaprawidlow. *ykorryrtanie powierzonych Srodkow finansowo-

iaxx"ffiLopS sklada Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z dziaNarnosci GOPS oraz

prr.Jt,"*i apotrzeby w zakresie pomocy spolecznej'
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$ 4

GOPS realizuje zadaniawtasne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz uchwalami

Rady Gminy izarzqdzeniami W6jta $miny'
Gops realizuje zadiniazlecone *,ur.r"ri, zadanadministracji rz4dowej zgodnie z ustaleniami

przekazanymi przez WojewodE 
. 1 - t,-^_.^u -i- rrcro./q n l1^n1.,cv snol

GOPS realizuje zadantia"zle"on" nu podstawie innych niz ustawa o pomocy spolecmel

obowiqpujqcychprzepis6worazzawartychporozumieriium6w(zlecanychptzezorgany
administracj i rreao*ij i organy j ednostek samorz4du terytorialnego)'

$ s

w celu realizacjizadahcops wsp6ldzial azofgarlarni administracji rz4dowej, samorz4dowej'

stowarzyszeniami, f'ndacjami ,zwiqzkami'*V'iut'iowymi oraz innymi podmiotami dzialaj4cymi w

obszarze politYki sPolecznej'

Rozdzial III

Organizacj a i zarzqdzanie

$ 6

r. Gops kieruje Kierownik, kt6ry odpowiada zacaroksztart dziararnosci jednostkidziala

jednoosobowo na podstawie upowaznienia udzielonego mu przezw6jta Gminy'

2. kiero*nika GOPS-u zatrudni a i zwalnia Wojt Gminy' -
3. Zwterzchnikiem sluZbowym Kierownika jest wojt Gminy'

4.Wrazienieobecno5ciKierownr1utui*1iizw\qzinezbiizqcymzatzqdzaniemwykonujew
imieniuGOPSpisemnieupowaZnionyprzezKierownikapracownik.
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$ 8

l. Szczegolow4 strukturE organizacyjn4, wewnqtrzny podzial zadan i odpowiedzialnoSi
pracownik6w okreSla Regulamin organrzacyjny ustalony przez Kierownika GOPS.

2. Inne wewngtrzne akty kierownictwa wprowadzane s4zarzqdzeniami Kierownika GOPS w
oparciu o obowiqzuj4ce przepisy prawa.

Rozdzial IV

Gospodarka finansowa i mienie

s e
1. GOPS jest jednostkqbudzetowew rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
2. GOPS prowadzi gospodarkE finansow4wedlug zasad okreSlonych dla jednostek bud2etowych.
3. Podstawqgospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowy obejmujqcy dochody i

wydatki.
4. GOPS w celu realizowaniazadan ustawowych posiada odrgbny rachunek bankowy.

$ 1 0

GOPS mole korzystai ze Srodk6w pozabudzetowych tj. mole przyjmowai i dysponowad darami
rzeczorymi oraz innymi Swiadczeniami spolecznymi, kt6re winny by(, przeznaczone na cele
wskazane przez ofiarodawcE.

$ 1 1

W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oruz gospodarowania powierzonym mieniem
GOPS kieruje sip zasadami rzetelnoSci, efektyr,vnoSci i celowoSci ich wykorzystania.

Rozdzial V

Postanowienia koficowe

Zmiany w Statucie Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej mogqnast4pii w drodze uchwaly Rady
Gminy w trybie wla5ciwym do jego uchwalenia.


