
UCHWAŁA NR XXXI/186/12
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2009 r. 
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) – Rada Gminy Somianka uchwala,co następuje: 

§ 1. Ustala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Tracą moc: 

- uchwała Nr III/38/95 Rady Gminy w Somiance z dnia 29 kwietnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance, 

- uchwała Nr IV/24/2003 Rady Gminy w Somiance z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w Statucie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance, 

- uchwała Nr XXVIII/109/2004 Rady Gminy w Somiance z dnia 03 września 2004 r. w sprawie zmian w statucie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Jan Rakowski
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Załącznik do Uchwały
Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMIANCE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance zwany dalej GOPS jest 
gminną jednostką organizacyjną gminy działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o pomocy społecznej,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. 
U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o pracownikach 
samorządowych,

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228),

8) uchwały nr IX /31/90 Gminnej Rady Narodowej w Somiance z dnia 
27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Somiance, 

9) uchwały nr II/46/91 Rady Gminy w Somiance z dnia 19 kwietnia 1991 r.
w sprawie przekazania zadań własnych gminy w zakresie pomocy 
społecznej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance, 
z późn. zm.,

10) niniejszego Statutu.

§ 2
1. GOPS swoją działalnością obejmuje Gminę Somianka.
2. Siedzibą GOPS jest miejscowość Somianka.
3. Nadzór nad wykonaniem zadań własnych sprawuje Wójt Gminy 

Somianka.
4. Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych sprawuje Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej.
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II. CELE I ZADANIA 
§ 3

GOPS ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

§ 4
Do zadań GOPS należy:

1) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 
pomocy społecznej.

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy 
społecznej, 

3) pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 
życiowych osób i rodzin, 

4) praca socjalna jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom 
i rodzinom, stwarzająca możliwości do prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie,

5) współdziałanie i współpraca z samorządami terytorialnymi, organizacjami 
społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, 
związkami wyznaniowymi w celu zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania 
problemów osób i rodzin wymagających pomocy społecznej,

6) opracowywanie, aktualizacja, koordynacja i realizacja gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych,

7) projektowanie budżetu GOPS w zakresie zadań statutowych
i ustawowych,

8) prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

9) realizacja zadań zleconych gminie przez administrację rządową w 
zakresie ustalonym przez ustawy.

§ 5
Ośrodek wykonuje zadania własne zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy 
Somianka, a zadania zlecone zgodnie z ustaleniami Wojewody 
Mazowieckiego.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 6

W skład GOPS wchodzą:

1) kierownik,
2) pracownicy socjalni,
3) komórka organizacyjna do realizacji świadczeń rodzinnych. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3Id: GVXSD-AOWQF-BLNVD-JZZPZ-AKORS. Podpisany



§ 7
1. Na czele GOPS stoi kierownik, który kieruje działalnością ośrodka, 

reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego 
funkcjonowanie.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Pracowników GOPS zatrudnia, awansuje i zwalnia kierownik.
4. Status prawny pracowników GOPS określa ustawa o pomocy społecznej

i ustawa o pracownikach samorządowych.

§ 8
1. Kierownik GOPS wydaje decyzje administracyjne w sprawach z zakresu 

administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez 
właściwy organ Gminy.

2. Kierownik składa Radzie Gminy Somianka coroczne sprawozdanie
z działalności GOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy 
społecznej. 

§ 9
1. Strukturę organizacyjną GOPS określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny ustala kierownik GOPS i przedstawia go do 

zatwierdzenia Wójtowi.

IV.  GOSPODARKA FINANSOWA
§ 10

1. GOPS jest jednostką budżetową Gminy Somianka.
2. Środki finansowe na realizację przez GOPS:

1) zadań własnych – zapewnia Gmina Somianka,
2) zadań zleconych – zapewnia Wojewoda Mazowiecki.

3. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a zrealizowane 
dochody odprowadza w całości na rachunek budżetu Gminy. 

4. Obsługę finansowo-księgową GOPS prowadzi Urząd Gminy Somianka.
5. Bezpośredni nadzór nad gospodarką finansową GOPS sprawuje 

kierownik.
6. Kierownik przygotowuje i przedkłada Wójtowi Gminy plan finansowy 

GOPS.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11

1. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego 
nadania.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają 
ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Przewodniczący
      Rady Gminy

   Krzysztof Jan Rakowski
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