
Załącznik do Uchwały Nr 22/III/2006 
Rady Gminy w Janowie 
z dnia 28 grudnia 2006 roku 

 
  

 
STATUT 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W JANOWIE 

 
 
 
Rozdział I 
 
Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie zwany dalej „Ośrodkiem ,, działa na podstawie: 
1.  Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr.64 poz. 593 z późniejszymi 
zmianami) 

2.  Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591                               
z późniejszymi zmianami) 

3.  Uchwały Nr 45/XIII/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 24 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie 

4.  Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014                       
z późniejszymi zmianami) 

5.  Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111 poz. 535                              
z późniejszymi zmianami) 

6.  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr.228, poz. 2255                
z późniejszymi zmianami) 

7.  Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 71                 
poz. 734 z późniejszymi zmianami) 

8.  Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami) 

9.  Innych ustaw oraz przepisów wykonawczych 
10. Niniejszego Statutu. 
 

§ 2 
 

1.  Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Janów, podległą Radzie Gminy 
w Janowie. 

2.  Siedzibą Ośrodka jest budynek przy ul. Leśnej 3 /l w Janowie. 
3.  Obszarem działania GOPS jest teren gminy Janów. 
4.  Ośrodek wykonuje zadania własne realizowane przez gminę w zakresie pomocy społecznej. 
5.  Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej zlecone gminie z zakresu administracji 
rządowej oraz zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej. 

6.  Ponadto Ośrodek realizuje inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych. 
 

§ 3 
 
Ogólny nadzór nad działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje Wójt 
Gminy Janów. 
 
 
 
 

 



 
Rozdział II 
 

Zakres działania Ośrodka 
 

§ 4 
 

l. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy : 
 
a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej , profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka, 

b) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 
c) udzielanie schronienia , zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, 
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 
f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego, 
g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 

osobom mniemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów                 
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 
i) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje                              

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub 
ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem, lub 
rodzeństwem, 

j) praca socjalna, 
k) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych : dla osób samotnych 

oraz w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn są pozbawione opieki innych 
osób w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych                             
z zaburzeniami psychicznymi, 

l) tworzenie gminnego systemu profilaktyki nad dzieckiem i rodziną, 
ł)   dożywianie dzieci, 
m) sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym, 
n) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy               

w tym domu, 
o) wypłacanie dodatków mieszkaniowych, 
p) sporządzanie sprawozdawczości, oraz przekazywanie jej Wojewodzie Śląskiemu, również                  

w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego, 
r) utrzymywanie Ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, 
s) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
      dziennego lub mieszkaniach chronionych. 
 
2. Zadania własne gminy : 
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 
b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze, 
c) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 
d) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informowania o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa 
zawodowego i o szkoleniach, 

e) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu 
gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki. 

3. Zadania zlecone gminie : 
a)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 



b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, 

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 
żywiołową lub ekologiczną, 

e) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 
wsparcia, 

f) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób                             
z zaburzeniami psychicznymi, 

 
4. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych : 
a)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, 
b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych , zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia 

pielęgnacyjnego. 
 
5. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych  
    oraz zaliczce alimentacyjnej: 
a) prowadzenie postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na 

podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest 
bezskuteczna, 

b) przyznawanie zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych 
do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest 
bezskuteczna. 

 
§ 5 

 
1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek może realizować współpracując z działającymi na 

terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, 
związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami 
fizycznymi i prawnymi. 

2. W zakresie realizacji zadań zleconych, GOPS współdziała ponadto z samorządem wojewódzkim                        
i powiatowym, ustalając sposób realizacji tych zadań 

 
 
Rozdział III 
 
Organizacja i zarządzanie 
 

§ 6 
 
1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka. 
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który jest jego zwierzchnikiem służbowym. 
3. Wójt udziela kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych                                 

w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. 
Upoważnienie takie może być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka. 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonując zadania własne gminy z zakresu pomocy 
społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy. 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie 
do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców. 

6. Kierownik jest bezpośrednim przełożonym podległych mu pracowników. 
  
 

§ 7 
 

Do obowiązków i uprawnień kierownika Ośrodka należy w szczególności: 
1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych 

stanowisk pracy, 
2. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku, 



3. Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka, 
4. Rzetelne, efektywne i celowe wykorzystanie środków finansowych Ośrodka i odpowiedzialność za 

powierzone mienie. 
 

§ 8 
 
1. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków dla kierownika GOPS ustala Wójt Gminy. 
2. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracowników Ośrodka ustala kierownik                          
w „Regulaminie  Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie „ 

 
§ 9 

 
1. W ramach Ośrodka tworzy się następujące stanowiska pracy: 

a) kierownik Ośrodka, 
b) stanowisko głównego księgowego, 
c) stanowiska pracowników socjalnych, 
d) stanowiska do spraw usług opiekuńczych, 
e) stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych, 
f) stanowisko do spraw obsługi biurowej, 
g) stanowisko do spraw obsługi. 

2. Odpowiednio do uzasadnionych potrzeb oraz możliwości finansowych w Ośrodku mogą być 
zatrudnione inne osoby w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia. 
 

§ 10 
 
1. Kierownik GOPS odpowiada przez Radą Gminy za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi 

zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo-rzeczowych. 
2. Kierownik składa radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 
 

§ 11 
 

1. Szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków pracowników określa ustawa o pracownikach 
samorządowych, ustawa o pomocy społecznej oraz przepisy prawa pracy. 

2. Szczegółowe zasady dotyczące porządku wewnętrznego określa regulamin pracy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie. 

 
 
Rozdział IV 
 
Gospodarka finansowa i mienie 
 

§ 12 
 
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych 
jednostkach budżetowych. 
 

§ 13 
 
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy Janów. 

 
§ 14 
 

Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy 
Janów, oraz w zakresie zadań zleconych ze środków finansowych przekazanych przez administrację 
rządową. 
 

 
 
 



§ 15 
 
Ośrodek Posiada wyodrębniony rachunek bankowy. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie                  
z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi 
zmianami). 
 

§ 16 
 
Skarbnik Gminy Janów sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka w zakresie rozliczeń              
z budżetem gminy. 
 
 
Rozdział V 
 
Postanowienia końcowe 
 

§ 17 
 
Zmiana postanowień Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wymaga zachowania trybu 
określonego dla jego uchwalenia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 

Gminy Janów  

 

/-/ Sławomir Krzyształowski  
 
 
 
 



 


