
UCHWAŁA NR XXI/239/20 
RADY GMINY MIĘKINIA 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020r. poz. 713); art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 
2019 poz. 1507 z późn. zm.); art. 11 ust. 1 i 2, art., 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2019 poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje:                                 
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną 
Gminy Miękinia powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.  

§ 2. 1. Obszar działania Ośrodka stanowi  gmina Miękinia. 

2. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy oraz budżetu państwa. 

3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Miękinia. 

Rozdział 2. 
Cele i zadania Ośrodka  

§ 3. Celem działalności Ośrodka jest: 

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im 
życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 
w środowisku. 

§ 4. 1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych Gminie Miękinia 
z zakresu pomocy społecznej. 

2. Zadania Ośrodka z zakresu pomocy społecznej obejmują : 

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą lub innym aktem prawnym świadczeń z pomocy 
społecznej, 

2) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową  skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we 
wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków 
sprzyjających temu celowi, 

3) rozpoznanie socjalnych potrzeb społecznych  oraz  realizacja zadań wynikających z rozpoznania, 

4) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

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

3. Ośrodek wykonuje zadania  z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej oraz realizuje zadania wynikające z innych właściwych aktów prawnych. 

4. Przy realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządowej, 
urzędami, instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi kościołami, 
związkami wyznaniowymi,  osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania 
z zakresu zadań określonych w statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa. 
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Rozdział 3. 
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem  

§ 5. 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Ośrodka wykonuje Wójt Gminy Miękinia. 

3. Dyrektor  Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie  z działalności Ośrodka oraz przedstawia 
potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

4. Dyrektor Ośrodka ustala w Regulaminie Organizacyjnym strukturę organizacyjną, zakres zadań 
pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zasady funkcjonowania. 

§ 6. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim 
pracowników. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników wykonuje Dyrektor Ośrodka. 

Rozdział 4. 
Postanowienia końcowe 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXI/197/16 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini. 

§ 8. Zmiana statutu Ośrodka następuje w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Miękinia 

 
 

Adam Zaniewski 
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UZASADNIENIE

Przyjęcie nowego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini wynika z
konieczności dostosowania przedmiotu działalności i organizacji wewnętrznej Ośrodka do
zadań wynikających z obecnych przepisów prawa. Z uwagi na zmieniające się przepisy prawa
i nakładanie na Ośrodek nowych zadań w zakresie pomocy społecznej konieczna stała się
aktualizacja zapisów związanych z podstawą wykonywania zadań przez tenże Ośrodek.
Gmina posiada kompetencje do ustalenia wewnętrznej organizacji podległych jednostek
zgodnie z przepisami dotyczącymi ich działalności oraz potrzebami gminy. W akcie
stanowiącym-statucie, który jest przyjmowany uchwałą rady gminy, określa się zakres
działalności oraz kompetencje zarządcze osoby kierującej. GOPS w Miękini jest jednostką
organizacyjną, zarządzaną przez Kierownika. Niniejszy projekt wprowadza zmianę
nazewnictwa stanowiska Kierownika GOPS w Miękini na Dyrektora GOPS w Miękini-
wzorem innych jednostek organizacyjnych gminy Miękinia.
Uwzględniając powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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