
UCHWAŁA NR III/10/2018
RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/ 87/ 1992 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 listopada 1992 r. 
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uchwalenia statutu Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy  z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349, 1432), 
w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku              o pomocy społecznej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1. Użyte w Uchwale Nr VIII/ 87/ 1992 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 listopada 1992 r. określenia 
„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”, „GOPS” zastępuje się określeniami „Miejsko - Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej” i „M-GOPS” użytymi w odpowiednim przypadku.

§ 2. Uchwala się statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XLIV/223/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 69, 
poz. 518),

2. Uchwała Nr VI/ 28/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015 r. poz. 947),

3. Uchwała Nr XXI/ 122/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w statucie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Szydłowie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 1016),

4. Uchwała Nr XXVII/ 159/ 2016 Rady Gminy Szydłów  z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmian 
w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. 
poz. 2777),

5. Uchwała Nr XXXIV/ 208/ 2017Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 1282).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego

 

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Skuza
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   Załącznik  

                                                                                                        do Uchwały Nr III/10/2018 

                                                                                                                 Rady Gminy Szydłów 

                                                                                                              z dnia 14 grudnia 2018 r. 

 

STATUT 

MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W SZYDŁOWIE 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, zwany dalej Ośrodkiem, 

jest jednostką organizacyjną Gminy Szydłów, prowadzoną w formie jednostki 

budżetowej. 

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej. 

3. Siedziba Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie znajduje się 

w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2. 

4. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może używać skróconej nazwy  M-

GOPS w Szydłowie. 

5. Obszarem działania Ośrodka jest Miasto i Gmina Szydłów. 

§ 2. 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Ośrodku, M-GOPS - należy przez to rozumieć Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szydłowie,  

 2)  Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka  

 Pomocy Społecznej w Szydłowie,  
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 3)  Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów,  

 4)  Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Szydłowie. 

§ 3. 

Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

§ 4. 

Ośrodek działa w szczególności na podstawie: 

1) uchwały Rady Gminy Szydłów Nr VIII/ 87/ 92 z dnia 19 listopada 1992 roku                         

    w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy    

    Społecznej w Szydłowie wraz z późniejszymi zmianami, 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku 

poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, poz. 1693, poz. 2192), 

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U. z 

2018 r. poz. 2220), 

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (jednolity 

tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 554, poz. 650, poz. 1000, poz. 1544, poz.  1669), 

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej  

    (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 998, poz. 1076, poz. 1544),    

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.  

    U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693),  

8) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 

395, poz. 398, poz. 650, poz. 1629), 

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej   finansowanych ze 

środków publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1510,   poz. 1515, poz. 1532, poz. 

1544, poz. 1552, poz. 1669, poz. 1925, poz. 2192), 

  10) ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

      (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1390), 

  11) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego  

      (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),  

  12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. prawo zamówień publicznych (jednolity   
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      tekst Dz. U. z 2018 poz. 1986), 

  13) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów    

      (jednolity tekst Dz. U. z  2017 r. poz. 2092),  

  14) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (jednolity tekst Dz. U.  

      z 2017 r. poz. 1832, poz. 2161, z 2018 r. poz. 1544, poz. 1669), 

  15) ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  

      (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2134), 

  16) ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U.   

      z 2018 r. poz. 1457, poz. 1560, poz. 1669), 

  17) ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za   

    życiem” (Dz. U. z 2016 roku poz.1860, z 2018 r. poz. 1076, poz. 2192), 

  18) innych właściwych aktów prawnych. 

 

ROZDZIAŁ 2 

Cele i zadania 

§ 5. 

Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań określonych                            

w przepisach prawa jako zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminie. 

§ 6. 

Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 

1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

2. ustalenie uprawnień do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej 

przewidzianych przepisami prawa i ich realizacja, 

3. praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym, 

4. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

5. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy Szydłów w tym domu 
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6. zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia oraz organizowanie opieki i usług 

domowych, 

7. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia, 

8. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej, 

9. reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych i/lub wykluczonych społecznie,  

10. wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych poprzez pracę z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu 

dziecka, 

11. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka 

placówce opiekuńczo-wychowawczej,  

12. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub  

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej   

zamieszkałego na terenie gminy 

13. wydawanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinach ubiegających się o pełnienie funkcji 

rodziny zastępczej lub zawodowej rodziny zastępczej, oraz dokonywanie oceny 

sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dzieci w nich umieszczonych, 

14. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

15. ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i ich wypłacanie, 

16. ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do 

alimentów i ich wypłacanie, 

17. postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych,  

18. realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

19. ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłacanie. 

20. przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, 

przyznawanie lub   wydanie jej duplikatu 

21. realizacja zadania, o których mowa w art. 90c ust 2 (tj. stypendium szkolne  i zasiłek 

szkolny) 

22. prowadzenie postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
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§ 7. 

W celu wykonania zadań określonych w § 5 Ośrodek może zlecać w drodze otwartego 

konkursu ofert realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom 

pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie 

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności 

sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie 

pomocy społecznej. 

 

 

 

 

 

RODZIAŁ 3 

Zarządzanie i organizacja 

§ 8. 

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik MGOPS zwany 

Kierownikiem Ośrodka. 

2. Stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta i 

Gminy Szydłów.  

3. Kierownik Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Szydłów i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań    i 

funkcjonowanie Ośrodka. 

§ 9. 
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1. W indywidualnych sprawach należących do właściwości gminy decyzje 

administracyjne z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów wydaje 

Kierownik Ośrodka. 

2. Burmistrz  może udzielić innej osobie na wniosek Kierownika upoważnienia do 

wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań gminy i powiatu. 

RODZIAŁ 4 

Majątek i finanse 

§ 10. 

Kierownik  Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę                       

i należyte wykorzystanie. 

§ 11. 

1. Majątek Ośrodka jest mieniem Miasta i Gminy Szydłów i może być wykorzystany 

jedynie do realizacji celów i zadań zgodnie z działalnością statutową. 

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu dochodów i 

wydatków objętych budżetem Miasta i Gminy Szydłów.  

3. Źródłem finansowania Ośrodka są środki budżetowe i pozabudżetowe. 

 

 

ROZDZIAŁ 5 

Postanowienia końcowe 

§ 12. 

1. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Miasta i 

Gminy Szydłów. 

2. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje Kierownik Ośrodka i Główny Księgowy.  

§ 13. 
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Wszelkie zmiany Statutu są dokonywane w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia. 
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Wykaz jawnego głosowania przez radnych 

Uchwały Nr .)llAQl.^PM..z^...A^.,.łl,.^J£. 

Lp. Nazwisko i imię Wynik głosowania 

1. Arendarski Mariusz lXX, 

2. Gałązka Sebastian 

3 Głogowski Zbigniew 1XX, 

4. Gondek Łukasz 

5. Jastrząb Ireneusz lXX, 
6. Juszczak Agnieszka 

1XX, 

7. Karwata Damian lxx. 
8. Prostak Robert lxx. 
9. Skuza Katarzyna IsO^ 

10. Skuza Marek 
~2AXy 

11. Sobiegraj Dawid 1XX> 

12. Stawecka Agnieszka 1 /0-

13. Suchojad Joanna lxx 
14. Wójcik Leszek lxx. 
15. 

Wynik głosowania za AU Wynik głosowania 

przeciw 

Wynik głosowania 

Wstrzymał sie 

Uwagi: 

* Oznaczenie imiennego glosowania 
Z - za 
P - przeciw 
W - wstrzymał(a) się od głosu 


