
UCHWAŁA NR XXII/181/20 
RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (  t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm. ) 

RADA GMINY PILCHOWICE 
uchwala : 

§ 1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVI/351/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Pilchowice. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Agata Mosiądz-Kramorz 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/181/20 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

STATUT   GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ W PILCHOWICACH 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.  Ośrodek  jest jednostką organizacyjną Gminy Pilchowice. 

2. Obszar działania Ośrodka stanowi Gmina Pilchowice. 

3. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy, dotacji celowych z budżetu państwa 
oraz innych źródeł dozwolonych prawem. 

4. Siedzibą Ośrodka są Nieborowice, ul. Główna 52 

5. Ośrodek może używać nazwy skróconej Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach. 

Rozdział 2. 
Przedmiot działania, cele i zadania Ośrodka 

§ 2. 1.  Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja całokształtu zadań z zakresu pomocy społecznej, 
zgodnie z lokalnymi potrzebami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Do podstawowych zadań Ośrodka należy: 

a) analiza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

b) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

c) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych przepisami świadczeń, 

d) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisam 

e) pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom, 

f) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 

g) sporządzanie bilansu potrzeb i środków w obszarze swego działania wynikających z obowiązujących 
przepisów, 

h) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej. 

3. Przedmiotem działalności dodatkowej jest: 

a) realizacja zadań w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, 

b) realizacja zadań w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
osobom uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz podejmowanie działań 
wobec dłużników alimentacyjnych, 

c) realizacja zadań w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów, 

d) realizacja zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

e) realizacja zadań przypisanych gminie w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, 

f) realizacja zadań z zakresu przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego na podstawie przepisów 
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

g) realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

h) realizacja zadań zleconych gminie w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, 

i) realizacja zadań dotyczących wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, 
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j) realizacja zadań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”, 

k) realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

l) realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

m) realizacja zadań w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, 

n) realizacja zadań w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania dodatków energetycznych, 

o) realizacja innych przepisów prawa dotyczących gminnej jednostki organizacyjnej w zakresie pomocy 
społecznej. 

4. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia 
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. 

5. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej jako własne, zlecone, powierzone oraz zadania wynikające 
z rządowych programów. 

6. Ośrodek koordynuje realizację strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

7. Przy realizacji zadań Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi 
i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, innymi jednostkami 
organizacyjnymi i pomocniczymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele 
z zakresu pomocy społecznej. 

Rozdział 3. 
Zarządzanie i organizacja Ośrodka 

§ 3. 1.  Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika 
Ośrodka. 

2. Ośrodkiem kieruje Kierownik, reprezentuje go na zewnątrz i występuje w jego imieniu, zatrudniany 
i zwalniany przez Wójta Gminy. 

3. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych pracowników. 

4. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego pracownik. 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa Ośrodka 

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

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uchwalany przez Radę Gminy Pilchowice. 

3. Środki na realizację zadań i na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka zapewnia Gmina Pilchowice 
i budżet państwa. 

4. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, to jest przyjmować i dysponować środkami 
rzeczowymi oraz innymi świadczeniami, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę. 

5. Organy gminy sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością Ośrodka w sposób w trybie określonym 
w ustawach. 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 5. 1.  Statut Ośrodka Pomocy Społecznej uchwala Rada Gminy Pilchowice. 

2. Wszelkie zmiany statutu odbywają się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące.
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