
RADA GMINY
BEDLNO

UCHWALA NRXXXIV/242/2010
RADY GMINY BEDLNO

z dnia 12 pazdziernika 2010 r.

w sprawie: przeksztalcenia Gminnego Osrodka Pomocy Spolccznej w Bedlnie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ( l i t .h ) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym (Dz. U. z 2001
rokuNr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz. 558. Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. !441.Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r , Nr I 18, poz. I l l I, Nr 223, poz. 1458; z 2009 rNr 52, poz.420, Nr 157,
poz. 1241; z2010r.Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz na podstawie art. 17 ust.l pkt 18 w zwiazku zart.
110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolccznej (Dz. U.z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr
219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.229, Nr 81, poz.527, Nr 125, poz.842) Rada
Gminy Bedlno uchvvala co nast?puje:

§ 1. l . Z dniem I stycznia 2011 roku CJminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Bedlnie przeksztalca si?
z iednostki organizacyjnej w jednostke. budzetowa. Gminy Bedlno.

2. Siedziba, Osrodka jest budynek Urz?du Gminy w Bedlnie.

§ 2. Nadaje si? z dniem 1 stycznia 201
zal^cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

roku Statut Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej vv Bedlnie jako

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowl Gminy Bedlno.

§ 4. Uchwala podlega ogtoszeniu na tablicy ogloszeii w Urz?dzie Gminy Bedlno i wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urze_dowym Wojewodztwa Lodzkiego.
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RADA GMINY Zatacznik do Uchwaly Nr XXXIV/242/2010

RadyGminyBedlno

z dnia 12 pazdziernika 2010 r.

STATUT GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W BEDLNIE

DZIAL I.
Przepisy ogolne

§ 1. Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Bcdlnie, zwany w dalszej cz?sci GOPS jest jednostka^ budzetowa.
Gminy Bedlno. dziataja^. w szczegolnosci na podstawie:

l)ustawy z dnia 8 marc a 1990r. o samorzadzie gminnym( tekst jednolity Dz.U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z pozn. zm.):

2)ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikuch samorza,dow\ch (leLsl j e d n o l i t > : I . ) / .11 . / 2 U U I r .Nr 142 po/.
1593 z pozn. zm.);

3)ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spotecznej (tekst jednolity Dz.U.z 2009r. Nr 175 poz.1362 z pozn.
zm.);

4)ustawy z dnia 28 Hstopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr228, poz.2255 z pozn.zm);

5)ustawy z 7 wrzesnia2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentow (Dz.U.Nr 192,poz.1378, z 2008r. Nr
134,poz.850);

6)ustawy z27 sierpnia 2009 r.o flnansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z pozn.zm);

7)ustawy z 16.12.2004r. o systemie oswiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz.U
z2004r. Nr281,poz.2781.);

8)uchwaly Nr X/46/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 20 marca 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej w Bedlnic:

9)uchwaty Nr IV/28/2003 z dnia 21.03.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bedlno.

DZIAL II.
Organizacja GOPS

§2. l .Siedzibg. Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej jest budynek Urz?du Gminy Bedlno. 2. Obszarem
dzialania GOPS jest teren Gminy Bedlno.

§ 3. 1. Wqjt Gminy zatrudnia i zwalnia kierownika GOPS.

2. Wqjt Gminy jest zwierzchnikiem sluzbowym w stosunku do kierownika.

3. Sprawy osobowe kierownika GOPS sa^ prowadzone przez dzial kadr w Urz?dzie Gminy Bedlno.

§ 4. Pracq GOPS kieruje kierownik na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Wojta Gminy
i odpowiada za caloksztaH jego dzialalnosci.

Do zakresu dzialania kierownika nalezy w szczegolnosci:

l)reprezentowanie GOPS na zewnqtrz,

2)organizowanie pracy GOPS ,

3)prowadzenie pol i tyk i zatrudnienia zapewniaja,ca. efektywne wykonanie zadaii Osrodka,

4)prowadzenie spraw osobowych i socjalno-bytowych pracownikow GOPS.

§ 5. Prawa i obowiazki pracownikow GOPS reguluja, przepisy ustawy o pracownikach samorz^dowych
a zasady wynagradzania i wymagah kwaliflkacyjnych regulujq. przepisy ustawy w sprawie wynagradzania
pracownikow samorza^dowych zatrudnionych wjednostkach organizacyjnych jednostek samorza^du terytorialnego
oraz w regulaminie wynagradzania.
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§ 6. Szczegotowa, organizacje_ i zakresy dziatania pracownikow GOPS okresla Regutamin zatwierdzony przez
Wojta Gminy Bedlno.

§7. GOPS uzywa piecze_ci z nazwa, w pelnym brzmieniu: ,,GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
W BEDLNIE, 99-311 Bedlno 24, woj. lodzkie"

DZIAL III.
CeleizadaniaGOPS

§ 8. 1. Podstawowym celem GOPS jest realizacja zadati pomocy spolecznej vv Gminie w szczegolnosci
po przez:

l)umozliwienie osobom i rodzinom przezwyciejzenie trudnych sytuacji zyciowych oraz zapobieganie ich
powstawaniu,

2)zaspokojenie niezbednych potrzeb zyciowych osob i rodzin, umozliwieme im bytowania w warunkach
odpowiadaja^cych godnosci czlowieka,

3)daizenie do usamodzielniania osob i rodzin, ich integracji ze srodowiskiem oraz umacnianie rodziny,

4)zwalczanie ubostwa i patologii spolecznej,

5)udzielanic osobom i rodzinom wszechstronnej pomocy w celu rozwia^zywania trudnosci bytowych
i rodzinnych.

2. Ponadto celem GOPS jest:

l)wspotdzialanie z organizacjami rzajdowymi, , pozarzajdowymi, spolecznymi i zvviqzkami wyznaniowymi
w zakresie pomocy spolecznej,

2)wspoldzialanie z organami gniiny w zakresie wypracowania mechanizmow rozwia^zania problemow
spotecznych,

3)dokony\vanie analiz potrzeb mieszkahcow gminy w zakresie pomocy spolecznej oraz opracowywanie planow
ich zaspakajania.

4)utrzytnywanie statego kontaktu z domami pomocy spolecznej, kuratorami sa_dowymi, szkolami i placowkami
oswiatowo-wychowawczymi oraz innymi instytucjami, ktorych statutewym celem jest pomoc rodzinie
i zwalczanie patologii spolecznej.

§ 9. 1. GOPS realizuje zadania wlasne gminy zarowno o charakterze obowia^zkowym jak i nieobowia^zkowym
zgodnie z ustawa^o pomocy spolecznej, ustawa.o swiadczeniach rodzinnych i wskazaniami przez Radi^ Gminy.

2. Do zadaii GOPS nalezy rowniez;

l)organizowanie dzialalnosci opiekuhczo-wychowawczej dla rodzin i srodowisk tego wymagaja,cych,

2)podejmowanie dzialaii prawnych w sytuacjach zagrozenia rodziny lub dobra matoletnich dzieci.

§ 10. Realizacja pomocy materialnej dla uczniovv \ formie stypendiow socjalnych i zasilkovv szkolnych na
podstawie ustawy o systemie oswiaty.

§11.1. GOPS ustala prawo do nabywania swiadczeii rodzinnych oraz realizuje wyplate. swiadczen okreslonych
w ustawie o swiadczeniach rodzinnych.

2. GOPS prowadzi poste_powanie w sprawie realizacji swiadczeii z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawy
z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow.

DZIAL IV.
Gospodarka finimsowa GOPS.

§ 12. 1. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Bedlnie jest jednostkq_ budzetowa^ Gminy Bedlno i prowadzi
gospodark? finansowa^w ramach srodkow przydzielonych:

l)z budzetu Gminy - na realizacj? zadaii wlasnych.

2)przez Wojewod? Lodzkiego poprzez budzet Gminy na realizacj? zadari zleconych ustawowo Gminie.

§ 13. I . GOPS opracowuje projekt budzetu z zakresu pomocy spolecznej , swiadczen rodzinnych, pomocy
materialnej dla uczniow oraz utrzymania Osrodka.
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2. Plany finansowe GOPS-u zatwierdza Wojt Gminy.

3. ObsJuge_ finansowo-ksie_gowa_ GOPS organizuje we wlasnym zakresie poprzez zatrudnienie ksi?gowej,

DZIAL V.
Przepisy koncowe.

§ 14. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy Bedlno w formie uchwaly.

§ 15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje si? obowia^zuja^ce przepisy prawa.

PRZEWODMICZACY
RADY GMteW BE&tNO
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