
 

 

UCHWAŁA Nr XLV/ 256 /2014 

 

RADY GMINY KOTLIN 

z dnia  26 czerwca 2014r. 

 

w sprawie  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie 

 

 

               Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz  art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o 

finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala co 

następuje: 

 

           § 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

            

           § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin. 

 

           § 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/175/2006 Rady Gminy Kotlin z dnia 19 lipca 

2006r. w sprawie nadania Statutu  Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kotlinie. 

 

           § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                     

                                                                                  Przewodniczący Rady 

 

                                                                                       Czesław  Moch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

                                                                                                  Załącznik  

                                                                                                  do uchwały Nr XLV/ 256 /2014 

                                                                                                  Rady Gminy Kotlin 

                                                                                                  z dnia 26 czerwca 2014r. 

 

 

STATUT  

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOTLINIE    

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.  

 

          §1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie, zwany dalej „GOPS”, jest 

jednostką organizacyjną Gminy Kotlin realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, 

działającą               w formie jednostki budżetowej. 

 

          §2. 1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Kotlin. 

          2. Obszarem działania GOPS jest teren Gminy Kotlin. 

 

          §3. Podstawę prawną funkcjonowania GOPS stanowią: 

1/ ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), 

2/ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze  

    zm.), 

3/ ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.), 

4/ inne przepisy prawne nakładające na ośrodki pomocy społecznej zadania, 

5/ upoważnienia do realizacji zadań wydane przez organ gminy w oparciu o przepisy ustaw, 

6/ niniejszy statut. 

 

Rozdział 2. Przedmiot działania. 

 

          §4. 1. Przedmiotem działalności GOPS jest realizacja całokształtu zadań własnych                    

i zleconych Gminie z zakresu pomocy społecznej. 

          2. Do zadań  GOPS należy w szczególności: 

1/  przyznawanie i wypłata świadczeń  z pomocy społecznej; 

2/  tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej; 

3/  analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 

4/  pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób  

     i rodzin; 

5/ pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. 

 

          § 5. Szczegółowy zakres działania z podziałem na zadania własne i zadania zlecone      

z zakresu administracji rządowej określają przepisy ustawy o pomocy społecznej. 



 

          § 6. W realizacji zadań GOPS współdziała z instytucjami oraz organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi działalność z zakresu pomocy społecznej. 

 

Rozdział 3. Gospodarka finansowa.    

 

          §7. 1. GOPS prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawne  i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową i  budżetową. 

          2.  Działalność GOPS finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu państwa            

i budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

          §8. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową GOPS ponosi kierownik i w zakresie 

mu powierzonym – główny księgowy. 

 

          §9. Podstawę gospodarki finansowej GOPS stanowi roczny plan finansowy.  

 

 

Rozdział 4. Organizacja i zarządzanie.   

 

          §10. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy 

Kotlin. 

          2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt. 

 

          §11. 1. W skład GOPS wchodzi kierownik i podlegli mu pracownicy. 

          2. Organizację GOPS oraz zadania na poszczególnych stanowiskach pracy określa 

regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika i wprowadzony jego zarządzeniem. 

 

          §12. Do zadań kierownika jednostki należy w szczególności: 

1/ reprezentowanie GOPS na zewnątrz, 

2/ racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji 

    GOPS, 

3/ opracowywania planów działania i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania, 

4/ coroczne składanie Radzie Gminy sprawozdania z działalności GOPS oraz przedstawianie 

    potrzeb z zakresu pomocy społecznej. 

 

           §13. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników GOPS 

określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe.   

 

           §14.  Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Gminy Kotlin. 

 

 

 



 

 

 

 

 


