UCHWAŁA NR X/56/2015
RADY GMINY RYBCZEWICE
z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 18, art. 110 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Rada Gminy
w Rybczewicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/76/2004 Rady Gminy w Rybczewicach z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach zmienionego uchwałą Nr XV/79/05
Rady Gminy Rybczewice z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/76/2004 z dnia 15 grudnia
2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice
Lech Miściur
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Załącznik do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 8 września 2015 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W RYBCZEWICACH
§1
1. Pełna nazwa jednostki brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach. Ośrodek
może używać nazwy skróconej „GOPS w Rybczewicach”.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy w miejscowości Rybczewice Drugie nr
119/7.
3. Ośrodek swoim działaniem obejmuje teren Gminy Rybczewice.
§2
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Rybczewice, działającą na podstawie:
− uchwały Nr IX/22/90 Gminnej Rady Narodowej w Rybczewicach z dnia 16 marca 1990 r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach,
− ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.
zm.),
− ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),
− ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885
z późn.zm.),
− innych właściwych aktów prawnych,
− niniejszego Statutu.
§3
1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
określone ustawą o pomocy społecznej i innymi ustawami.
2. Ośrodek realizuje także zadania gminy z zakresu pomocy społecznej określone uchwałami Rady
Gminy Rybczewice, wynikające z porozumień i umów zawartych przez Gminę Rybczewice z
innymi podmiotami oraz z rządowych, powiatowych i gminnych programów pomocy społecznej.
§4
Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka na podstawie
pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Rybczewice.
§5
Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§6
1. Szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną oraz zadania poszczególnych stanowisk
pracy określa Regulamin organizacyjny.
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2. Regulamin organizacyjny jest nadawany przez Kierownika Ośrodka.
§7
1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad
obowiązujących jednostki budżetowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
2. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte
wykorzystanie.
§8
Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Rybczewice.
§9
Zmiany Statutu dokonywane są w formie przewidzianej dla jego przyjęcia.
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