
UCHWAŁA NR 350/XLIV/2014
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

Na podstawie art.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów 
prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr 60/VII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 maja2007 w sprawie 
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 109, poz. 2191). 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.1  nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Konopiska z dnia 
04.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Konopiskach, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr 331/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

mgr inż. Marcin Poleszczuk

Id: 9AA3323E-8F0B-41C3-897F-8AF27DA1C04C. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 350/XLIV/2014 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 czerwca 2014 r. 

OBWIESZCZENIE 
RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 4 czerwca 2014 r. 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach 

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów 
prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały Nr 60/VII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 maja 2007 w sprawie statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007r. Nr 109, poz. 2191), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Konopiska: 

1) Nr 192/XIX/08 z dnia 29 października 2008 r.w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Konopiskach, 

2) Nr 71/XI/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Konopiskach, 

3) Nr 212/XXVIII/2012 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Konopiskach.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje: 

1) § 2 i 3 uchwały Nr 192/XIX/08 z dnia 29 października 2008 r.w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Konopiskach, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.”

2) § 2 i 3 uchwały Nr 71/XI/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Konopiskach, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska oraz Kierownikowi Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.”

3) § 2 i 3 uchwały Nr 212/XXVIII/2012 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska oraz Kierownikowi Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.”
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

UCHWAŁA Nr 60/VII/07 
Rady Gminy Konopiska 

z dnia 22 maja 2007 r. 

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

(Katowice, dnia 29 czerwca 2007 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) i art. 20 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r.  Nr 139 poz. 992 z późn. zm.). 

Rada Gminy Konopiska 
uchwala: 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką 
organizacyjną Gminy Konopiska, utworzoną w szczególności w celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminie 
z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, realizacji 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani jak 
również innych zadań wynikających z przepisów prawa. 

§ 2.1). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach działa w oparciu o następujące akty prawne: 

1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.). 

2. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

3. ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. 
zm.). 

4. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. nr 1 poz. 
7 z późn. zm.). 

5. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz. 535 z późn. 
zm.). 

6. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721). 

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

8. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 
z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.). 

9. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. 
zm.). 

10. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). 

11. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz. 
1493 z późn. zm.). 

1) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr 71/XI/2011 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 sierpnia 2011 w sprawie zmian 
w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr. 242, poz. 4072), 
który wszedł w życie z dniem 22 października 2011r.
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12. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.734 z późn. 
zm.). 

13. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). 

13a2). ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., 
Nr 149, poz. 887 z późń. zm.).

14. uchwała Nr 13/III/90 Rady Gminy w Konopiskach z dnia 27 czerwca 1990 roku w sprawie utworzenia 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. 

15. innych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej. 

16. niniejszego statutu.

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Konopiskach przy ul. Lipowej 1. 

2. Ośrodek swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Konopiska. 

3. Ośrodek przy oznaczeniu spraw używa skrótu - GOPS,

§ 4. 1. Bieżący nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Konopiska. 

2. Nadzór merytoryczny nad zadaniami zleconymi sprawuje Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - 
Wydział Polityki Społecznej.

§ 5. Rada Gminy Konopiska zapewnia Ośrodkowi odpowiednie warunki działania i rozwoju na terenie Gminy 
Konopiska.

Rozdział 2.
Zakres działania 

§ 6. Celem działalności Ośrodka jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 
umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także w miarę możliwości 
doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

§ 7. Ośrodek realizuje następujące zadania: 

1. Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych do ustawy. 

2. Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i przepisów wykonawczych do ustawy. 

3. Zadania wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej i przepisów wykonawczych do ustawy. 

4. Zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

5. Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. 

6. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

73). Zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

84).Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

95). Zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 

2) dodany § 1 pkt.1 uchwały Nr 212/XXVIII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 lutego 2013 w sprawie wprowadzenia 
zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r. poz. 2296), 
który wszedł w życie z dniem 27 marca 2013r.

3) dodany § 1 pkt.1 uchwały Nr 192/XIX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmiany statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008r. Nr 210, poz. 4144), która weszła 
w życie z dniem 23 grudnia 2008r.

4) dodany § 1 pkt.2 uchwały Nr 71/XI/2011 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w statucie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr. 242, poz. 4072), która 
weszła w życie z dniem 22 październik 2011r.

5) dodany § 1 pkt.2 uchwały Nr 71/XI/2011 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w statucie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr. 242, poz. 4072), która 
weszła w życie z dniem 22 październik 2011r.
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106). Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie świadczeń pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym. 

117).Zadania własne i zlecone Gminie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.

§ 8. 1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz uchwałami Rady 
Gminy Konopiska oraz zarządzeniami Wójta Gminy Konopiska. 

2. Zadania zlecone w zakresie zadań administracji rządowej są realizowane przez Ośrodek z uwzględnieniem 
ustaleń Wojewody.

§ 9. Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności: 

1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej 
infrastruktury socjalnej. 

2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. 

3. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o zaliczce 
i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i ustawą o świadczeniach rodzinnych. 

4. Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we 
wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról 
społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

5. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. 

6. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych. 

7. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 10. W celu realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej 
i samorządu terytorialnego, zakładami służby zdrowia oraz organizacjami społecznymi, charytatywnymi, 
kościołami, związkami wyznaniowymi i zakładami pracy.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja 

§ 11. Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik. 

§ 12. 1. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy 
Konopiska. 

2. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań Ośrodka na podstawie upoważnień 
udzielonych przez Wójta Gminy Konopiska. 

3. W celu realizacji zadań Kierownik Ośrodka wydaje w ramach zwykłego zarządu i w granicach udzielonych 
pełnomocnictw zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia i inne nie wymienione akty oraz 
wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

§ 13. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy Konopiska. 

§ 14. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

§ 15. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy do osób zatrudnionych w Ośrodku. 

§ 16. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka w "Regulaminie 
Organizacyjnym" Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. 

6) dodany § 1 pkt.2 uchwały Nr 71/XI/2011 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w statucie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr. 242, poz. 4072), która 
weszła w życie z dniem 22 październik 2011r.

7) dodany § 1 pkt.2 uchwały Nr 212/XXVIII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia 
zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r. poz. 2296), 
która weszła w życie z dniem 27 marca 2013r.
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2. Inne wewnętrzne akty kierownictwa wprowadzone są zarządzeniami Kierownika Ośrodka w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej 

§ 17. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach 
budżetowych. 

2. Działalność Ośrodka jest finansowana: w zakresie zadań własnych - ze środków budżetu Gminy Konopiska 
oraz w zakresie zadań zleconych - po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową na ich 
realizację. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

§ 18. 1. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

2. Ośrodek prowadzi własną księgowość.

§ 19. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami 
rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez 
ofiarodawcę.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 20. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

§ 21. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby: 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

42-274 Konopiska, ul. Lipowa 1 

NIP 573-24-14-778, IDS 002767183 

tel. 034/328-20-30

§ 22. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia. 

§ 23. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 24. Traci moc Uchwała Nr 69/VIII/99 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie 
uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. 

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