
UCHWAŁA NR 90/X/2019
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 13 sierpnia 2019 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 2017r. poz. 1523 z późn. zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr 100/XVI/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 1 grudnia2015 
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2017r. poz. 3304).

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.1 nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Konopiska z dnia13 
sierpnia 2019 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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OBWIESZCZENIE
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 13 sierpnia 2019 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 2017r. poz. 1523 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały Nr 100/XVI/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 1 grudnia 2015 w sprawie nadania 
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 3304), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Konopiska Nr 361/L/2018 z dnia 29 czerwca 
2018r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i 3 uchwały 
Nr 361/L/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Konopiskach, które stanowią:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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Załącznik do uchwały Nr 90/X/2019

Rady Gminy Konopiska

z dnia 13 sierpnia 2019 r.



Załącznik  do obwieszczenia Rady Gminy Konopiska

z dnia 13 sierpnia 2019r.

UCHWAŁA Nr 100/XVI/2015
Rady Gminy Konopiska

z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala:

§ 1. Nadać Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Konopiskach Statut w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 60/VII/07 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r.
poz. 3362).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr 100/XVI/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 1 grudnia 2015

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
DZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach, zwany dalej "Ośrodkiem", jest jednostką 
organizacyjną, Gminy Konopiska działająca w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy o samorządzie gminnym,

2) ustawy o pomocy społecznej,

3) ustawy o finansach publicznych,

4) 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. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Gminy Konopiska i Wójt Gminy Konopiska

w ramach posiadanych kompetencji.

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.

DZIAŁ II.
Przedmiot działalności

§ 6. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania:

1) wynikające z ustawy o pomocy społecznej,

2) wynikające z innych ustaw:

a) wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i przepisów wykonawczych do ustawy;

b) wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 
i przepisów wykonawczych do ustawy;

c) wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

d) wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani;

e) wynikające z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych;

f) wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i przepisów wykonawczych do 
ustawy;

g) wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

h) wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych;

i) wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym;

j) własne i zlecone Gminie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

k) z zakresu wypłaty odbiorcom wrażliwym dodatku energetycznego;

l) wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

m) wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

n) wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
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o) wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

p) wynikające z uchwał Rady Gminy Konopiska i Zarządzeń Wójta Gminy Konopiska;

r) wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

s) 1)  wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";

t) 2)  wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu "Dobry start".

§ 7. 1. W celu realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego, służbą zdrowia, placówkami oświaty oraz organizacjami pozarządowymi, kościołami, 
związkami wyznaniowymi i zakładami pracy.

2. Ośrodek realizując zadania statutowe współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami 
pozarządowymi.

DZIAŁ III.
Organizacja wewnętrzna.

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

§ 9. 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.

§ 10. Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników 
i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 11. Kierownik ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego.

DZIAŁ IV.
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 12. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych 
w ustawie o finansach publicznych i dysponuje samodzielnie rachunkami bankowymi.

§ 13. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków.

§ 14. 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

1) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt.1 uchwały Nr 361/L/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie 
zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018r. 
poz.4523), który wszedł w życie z dniem 24 lipca 2018r.

2) dodany przez § 1 pkt.2 uchwały Nr 361/L/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w Statucie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018r. poz.4523), który 
wszedł w życie z dniem 24 lipca 2018r.

§ 15. 1. Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług wobec podopiecznych oraz 
z innych tytułów określonych przepisami prawa.

2. Pobrane dochody Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy Konopiska.

1) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt.1 uchwały Nr 361/L/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018r. poz.4523), który wszedł
 w życie z dniem 24 lipca 2018r.
2) dodany przez § 1 pkt.2 uchwały Nr 361/L/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018r. poz.4523), który wszedł w życie
 z dniem 24 lipca 2018r.
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§ 16. Wynagrodzenia pracowników Ośrodka określa Regulamin wprowadzony przez Kierownika zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

DZIAŁ V.
Postanowienia końcowe

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

§ 18. Statut nadaje Rada Gminy Konopiska w formie uchwały.

§ 19. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 20. Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

Id: 746ACAB8-A035-4068-A2C8-4C44001373F5. Podpisany Strona 3




