
UCHWAŁA NR XV/79/2020
RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1507 ze zm.),  Rada Gminy Grabowiec uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVI/86/2016 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 sierpnia 2016 roku                          
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowiec.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Czata

Id: D9512B62-B726-4249-AC94-E95ADD42AC65. Podpisany Strona 1



                                                 Załącznik 

 do Uchwały Nr XV/79/2020 

                Rady Gminy Grabowiec  

 z dnia 27 lutego 2020 r. 

 

 

STATUT 

  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Grabowcu 

  

  

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

  

§ 1 

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu, zwany dalej ,,Ośrodkiem” jest jednostką 

organizacyjną gminy, utworzoną na podstawie Uchwały Nr IX/45/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 

26 lutego 1990 roku,  działającą m. in. na podstawie: 

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1507 ze zm.), 

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm ), 

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm.), 

4. niniejszego statutu.                                                                                                   

§ 2 

 

1. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy w Grabowcu przy ul. Kozia 2, a terenem jego 

działania jest obszar gminy Grabowiec. 

2. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w brzmieniu:” Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Grabowcu”. 

 § 3 

Ośrodek realizuje zadania: 

1. Własne oraz zlecone gminie w zakresie ustalonym ustawami oraz innymi aktami prawnymi 

zgodnie  z porozumieniami, umowami i decyzjami właściwych organów. 

2. Inne przekazane do realizacji mocą uchwał Rady Gminy Grabowiec oraz na podstawie 

upoważnień Wójta Gminy Grabowiec. 
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Rozdział II 

Cele i zadania 

  

§ 4 

  

Celem dziania Ośrodka jest w szczególności: 

1. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i 

umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

3. Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem. 

4. Ośrodek realizuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie 

ustalonym ustawami oraz innymi aktami prawnymi zgodnie z porozumieniami, umowami i 

decyzjami właściwych organów. 

5. Ośrodek realizuje także zadania przekazane do realizacji mocą uchwał Rady Gminy Grabowiec 

oraz na podstawie upoważnień Wójta Gminy Grabowiec. 

 

  

§ 5 

  

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:                                                                    

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawową o pomocy społecznej świadczeń. 

2. Praca socjalna. 

3. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej. 

4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społeczne4444j.m    

5.  realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb, 

7. realizacja zadań wynikających z innych ustaw lub nowych programów rządowych                            

w obszarze polityki społecznej.                                                   

  

Rozdział III 

Zarządzanie i organizacja Ośrodka      

  

§ 6 

  

1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, który zarządza i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz działając 
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jednoosobowo, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy. 

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. 

 

  

§ 7 

  

1. Szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną oraz zadania poszczególnych stanowisk 

pracy określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka 

2. Regulamin organizacyjny ustala Kierownik Ośrodka. 

  

Rozdział IV 

Gospodarka Finansowa 

 § 8 

  

1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad 

obowiązujących jednostki budżetowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych  i  o 

rachunkowości. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uwzględniający kwoty dochodów 

i wydatków określonych przez Radę Gminy Grabowiec w uchwale 

budżetowej.                                                                                                        

3. Ośrodek finansowany jest w zakresie zadań własnych z budżetu gminy i budżetu państwa, w 

zakresie zadań zleconych ze środków przewidzianych w budżecie państwa.       

      

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 § 9 

  

1. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy Grabowiec. 

2. Zmiana statutu może być dokonana w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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