
UCHWAŁA NR XXX/160/12
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kostomłotach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm), art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Kostomłoty uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kostomłotach w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/92/99 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 23 listopada 1999 r. ze 
zmianami. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego 

 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

JANINA GAWLIK

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 grudnia 2012 r.

Poz. 4574



Załącznik do Uchwały Nr XXX/160/12 

Rady Gminy Kostomłoty 

z dnia 27 listopada 2012 r. 

Statut 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kostomłotach 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką 
organizacyjną Gminy Kostomłoty działającą 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.) 
i aktów prawnych wydawanych na jej podstawie, 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

3) uchwały Nr IV/17/90 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

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

5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1002 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.) 
i aktów prawnych wydawanych na jej podstawie, 

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze 
zm.) i aktów prawnych wydawanych na jej podstawie, 

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

(t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) i aktów prawnych wydawanych na jej podstawie, 

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. 
zm.) i aktów prawnych wydawanych na jej podstawie, 

9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 
149, poz. 887 z późn. zm.) i aktów prawnych wydawanych na jej podstawie, 

10) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), 

11) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego (t. j. z 2012 r., poz.400), 

12) niniejszego Statutu. 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada osobowości prawnej. 

3. Siedziba Ośrodka mieści się w Kostomłotach przy ul. Średzkiej 12. 

4. Terenem działalności Ośrodka jest obszar Gminy Kostomłoty. 

II. Zakres działania 

§ 2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zlecone z zakresu administracji rządowej określone 
w przepisach i dotyczące: 

1) pomocy społecznej, 

2) świadczeń rodzinnych, 
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3) pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowania działań wobec dłużników 
alimentacyjnych, 

4) dodatków mieszkaniowych, 

5) potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, 

6) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

7) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

8) kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

9) organizacji prac społecznie –użytecznych. 

III. Zasady funkcjonowania 

§ 3. 1. Działalnością Ośrodka zarządza i reprezentuje go na zewnątrz kierownik, który działa na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta. 

2. Wójt wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierownika Ośrodka. 

3. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 
zatrudnionych w Ośrodku. 

4. Strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań Ośrodka określa regulamin organizacyjny 
wprowadzony zarządzeniem kierownika GOPS. 

IV. Gospodarka finansowa 

§ 4. 1. Ośrodek jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy 
o finansach publicznych. 

2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy, na który przekazywane są środki z budżetu gminy. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 5. Zmiana postanowień Statutu odbywa się w trybie właściwym do jego nadania. 
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