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Rady Gminy Starcza

z dnia 25 czerwca 2009r

w sprawie: zatwierdzenia statutu Gminnego o5rodka Pomocy spolecznei w starczy

Na podstawie art. 18 ust.z pkt.15, art. 40 ust. 2 pkt.2 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samozqdzie gminnym ( Dz. u. z 2001 r Nr 747, poz. 7597 z p6in. zm.) , art.110 ust.1 ustawy

z dnia 12 marca 2004ro pomocy spolecznej( Dz. Uz 2008r. Nr 115, poz.728 zp6i.zm.) iart'20 ust2

ustawy z dnia 30 czeMca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249, Wz.zfo4 z p6in. zm.)

Rada Gminy Starcza

uchwala:

Zatwietdza siQ Statut Gminnego O5rodka

niniejszej uchwaly.
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Pomocy Spolecznej w Starczy stanowiEcy zalAcznik do
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wykonanie uchwaly powierza siQ kierownikowi Gminnego o6rodka Pomocy spolecznej w starczy.
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Traci moc uchwala Nr 96lx1v lo4 Rady Gminy starcza z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie

zatwierdzenia Statutu Gminnego O6rodka Pomocy Spo+ecznej 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.
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Uchwala wchodzi w 2ycie po up+ywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku uzedolvym

Wojew6dztwa Slqskiego.



Zal1cznik

do Uchwaly Nr l3l/XVI/09

Rady Gminy Starcza

z dnia 25 czerwca 2009r.

S T A T U T
Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Starczy

Rozdzial I
Postanorvienia og6lne

$ l

l. Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Starczy zwany dalej ,,GOPS" jest jednostk4
organizacyjn4 Gminy .

2. Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Starczy dziala w oparciu o:

1/ Uchwalg Nr 29lIY 192 z dnia 06.04.1992 roku Rady Gminy w Starczy w sprawie
utworzenia Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Starczy,

2/ Ustawg z dnia 8 marca 1990r o samorz4dzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142,
po2. I 591 z p62n. zm.l,

3/ UstawE z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej I Dz.U. z 2008r Nr I I 5
poz.728 z p62n. zm.l ,

4/ Ustawg z dnia 2S listopada 2003 r oiwiadczeniach rodzinnych lDz.U.z 2006r
Nr 139, poz.992 z p62n. zm.l ,

5/ UstawE z dnia 22 kwietnia 2005r. o postgpowaniu wobec dlu2nik6w alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej I Dz.U. z 2005r. Nr 86 poz.732 z p62n. zm.l,

6/ UstawE z dnia l9 paidziemlka 2007r. o pomocy osobom uprawnionlm do aliment6w
I Dz.U. z 2007r. Nr 192, poz.l378 z p62.zm.l,

7/ UstawE z dnia 2l sierpnia 2004r. o dwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze irodk6w publicznych I DzU . z 2004r. Nr 2l0,poz.2l35 z p62. zm.l,

8/ Ustawg z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U.22005r.Nr249,
poz. 2104 z p62n. zm./,

9/ Inne akty prawne j niezbgdne do funkcjonowania jednostki i realizacji zadah,
I 0/ Postanowienia niniejszego statutu.
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l. GOPS jest pracodawc4 w rozumieniu przepis6w Kodeksu Pracy.
2. Terenem dzialania COPS jest g'mina Starcza. Siedzib4 GOPS jest miejscowo6i Starcza.
3. GOPS u2yr,va pieczgci podluZnej z nazw1w pelnym brzmieniu i adresem siedziby.



Rozdzial Il

Zakres dzialalnoSci
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l. Celem dzialania GOPS jest wspieranie os6b zamieszkalych na terenie gminy Starcza w
wysilkach zmierzajqcych do zaspakajania niezbEdnych potrzeb i umoZliwienie im bytowania w
warunkach odpowiadajEcych godnoSci cziowieka.

2. GOPS powinien w miarE moZliwo5ci doprowadzi6 do Zyciowego usamodzielniania siE os6b i
rodzin oraz ich integracji ze Srodowiskiem jak r6wnie2 zapobiegai powstawaniu nowych
problem6w spolecznych rodzqcych zapotrzebowanie na Swiadczeniapomocyspolecznej.
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I . GOPS realiz:uje zadania wlasne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz uchwalami
Rady Gminy i zarz4dzeniami W6jta Gminy.

2. GOPS realizuje zadania zlecone w zakesie zadari administracji rz4dowej zgodnie z ustaleniami
przekazanymi przez Wojewodg.

3. GOPS realizuje zadania zlecone na podstawie innych niZ ustawa o pomocy spolecznej
obowiqzujqcych przepis6w oraz zawarlych porozumiei i um6w ( zlecanych przez organy
administracji rz4dowej i organy jednostek samorz4du terytorialnego).
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W celu realizacji zadai GOPS wsp6ldziala z organami administracji rz4dowej, samorz4dowej,
stowarzyszeniami, fundacjami, zwiqzkami wyznaniowymi oraz inn)'rni podmiotami dzialaj4cymi w
ob szarze polityki spolecznej.

Rozdzial III

Organizacja i zarz1tlzanie

$ 6

l. GOPS kieruje Kierownik , kt6ry odpowiada za caloksztalt dzialalnoSci jednostki dziala
jednoosobowo na podstawie upowaZnienia udzielonego mu pnez W6jta Cminy.

2. Kierownika GOPS-u zatrudnia i zwalnia W6jt Gminy.
3. Zwierzchnikiem sluZbow),rn Kierownika jest W6jt Gminy.
.{. W razie nieobecnoSci Kierownika zadania zwiqzane z bie2qcym zarz4tlzaniem wykonuje w

imieniu GOPS pisemnie upowaZniony przez Kierownika pracownik.
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I . Kierownik GOPS odpowiada przed Radq Gminy za wla3ciwq realizacjE przypisanych
oSrodkowi zadah oraz za prawidlorve wykorzystanie powierzonych Srodk6w finansowc,-
rzeczowych.

2. Kierownik GOPS sklada Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z dzialalno6ci GOPS oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spolecznej.
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1. Szczeg6low4 strukturg organizacyjnq, wewnqtrzny podzial zadah i odpowiedzialno6i
pracownik6rv okreSla Regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika GOPS.

2. Inne wewngtrzne akty kierownictwa wprowadzane sqzarz4dzeniami Kierownika GOPS w
oparciu o obowiEzuj4ce przepisy prawa.

Rozdzial IV

Gospodarka finansowa i mienie
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l. GOPS jest jednostkq budZetow4 w rozumieniu ustawy o frnansach publicznych.
2. GOPS prowadzi gospodarkE finansow4 wedlug zasad okredlonych dla jednostek bud2etowych.
3. PodstawE gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowy obejmuj4cy dochody i

wydatki.
4. GOPS w celu realizowania zadari ustawowych posiada odrEbny rachunek bankowy.
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GOPS moZe korzystai ze Srodk6w pozabudzetowych tj. moZe przyjmowai i dysponowa6 darami
rzeczow)rmi oraz inn),rni rlwiadczeniami spolecznyrni , kt6re winny by( ptzeznaczone na cele
wskazane przez ofi arodawcA.
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W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem
GOPS kieruje siE zasadami rzetelnoSci, efekty'r.vnoSci i celowoSci ich wykorzystania.

Rozdzial V

Postanowienia koficowe

Zmiany w Statucie Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej mogq nastqpii w drodze uchwaly Rady
Gminy w trybie wlaSciwl,rn do jego uchwalenia.
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