
ZARZĄDZENIE NR 9/2020
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach  dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy  Miedźno z dnia 29 października 
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 250 poz. 3857)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie, stanowiący załącznik nr 1 do 
zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 20 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz 
na stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu 
uchwały, o którym mowa w §1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego 
w §1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 688).

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres ug@miedzno.pl     w terminie określonym w §2 na formularzu stanowiącym załącznik 
nr 2 do zarządzenia.

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Miedźnie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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Projekt

Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 grudnia 2019 r. 

UCHWAŁA NR ___/___/2020
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

Na  podstawie  art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41  ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej  (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 1507 z  późn.  zm.)  oraz  art. 11 ust. 2 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Miedźnie,  zwany  dalej  „Ośrodkiem”  jest  jednostką
organizacyjną  Gminy Miedźno uprawnioną do  wykonywania  zadań własnych  gminy i zadań zleconych  na
podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 2. Podstawę prawną działania Ośrodka stanowią:

1) uchwała  nr  XII/37/90  Gminnej  Rady  Narodowej  z dnia  25 kwietnia  1990 r.  w sprawie  utworzenia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.

2) przepisy ustawy o pomocy społecznej;

3) przepisy ustawy o samorządzie gminy;

4) przepisy ustawy o finansach publicznych;

5) niniejszy statutu.

§ 3. Ośrodek może realizować zadania wynikające z innych ustaw na podstawie stosownych upoważnień
Wójta Gminy Miedźno lub Rady Gminy Miedźno oraz zadania wynikające z rządowych programów pomocy
społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

Rozdział 2.
Nazwa, siedziba i obszar działania Ośrodka

§ 4. Pełna nazwa jednostki brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie.

§ 5. Siedziba Ośrodka mieści się w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25.

§ 6. Ośrodek  używa  pieczęci  podłużnej  z nazwą  i adresem  siedziby,  o treści:  GMINNY  OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25 woj. śląskie tel. 34-311-40-00÷04.

§ 7. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Miedźno.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 15 stycznia 2020 r.
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Rozdział 3.
Misja, cel i zakres działania Ośrodka.

§ 8. 1. Misją  Ośrodka  jest  systemowe  podejście  do  rozwiązywania  problemów  społecznych  w celu
przeciwdziałania  marginalizacji,  wykluczeniu  i patologiom  społecznym  oraz  poprawy  jakości  życia
mieszkańców gminy.

2. Celem działania Ośrodka jest w szczególności:

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

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

3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem;

4) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej;

5) prowadzenie  pracy socjalnej  rozumianej  jako działalność zawodowa skierowana na udzielaniu osobom
i rodzinom pomocy we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczności oraz na
tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

§ 9. 1. Działalność Ośrodka jest realizowana w postaci świadczeń i usług na rzecz indywidualnych osób
i rodzin  oraz  poprzez  inicjowanie,  współtworzenie  i wdrażanie  programów  pomocowych,  osłonowych
i profilaktycznych, adresowanych do określonych grup i społeczności gminy Miedźno.

2. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy i zadania
zlecone  z zakresu  administracji  rządowej  wynikające  z przepisów  prawa  oraz  wykonywane  na  podstawie
porozumień z organami administracji  rządowej,  organami administracji  samorządowej,  sądami,  jednostkami
pomocy społecznej, jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu
pomocy społecznej.

3. Ośrodek  realizuje  także  inne  zadania  i programy  osłonowe  w obszarze  pomocy  społecznej  należące
zarówno do zadań własnych, jak i zleconych.

4. W realizacji  zadań Ośrodek współpracuje  z organami  administracji  rządowej  oraz  samorządowej  na
szczeblu  gminy,  powiatu  i województwa,  urzędami,  instytucjami  i organizacjami  społecznymi,  Kościołem
Katolickim,  i innymi  kościołami  i związkami  wyznaniowymi,  fundacjami,  stowarzyszeniami,  sądami,
prokuraturą,  komornikami,  pracodawcami  oraz  osobami  prawnymi  i fizycznymi  i innymi  podmiotami
realizującymi  cele  i zadania  z zakresu  zadań  określonych  w Statucie  Ośrodka  i wynikających  z przepisów
prawa.

Rozdział 4.
Struktura Ośrodka oraz nadzór nad pracą Ośrodka.

§ 10. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Kierownika
Ośrodka.

§ 11. 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Wójt Gminy Miedźno.

2. Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda  Śląski.

§ 12. Kierownik   Ośrodka  jest  zatrudniany  i zwalniany  przez  Wójta  Gminy  Miedźno,  który  jest  jego
zwierzchnikiem służbowym.

§ 13. Kierownik Ośrodka:

1) kieruje bieżącą pracą Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację jego zadań;

2) reprezentuje Ośrodek na zewnątrz;

3) wykonuje w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku uprawnienia i obowiązki z zakresu prawa pracy,
w tym dokonuje podziału zadań i obowiązków pomiędzy pracownikami Ośrodka.

§ 14. Kierownik Ośrodka składa coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby
w zakresie pomocy społecznej.
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Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 15. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową.

2. Ośrodek  prowadzi  gospodarkę  finansową  według  zasad  określonych  dla  jednostek  budżetowych
w ustawie o finansach publicznych i dysponuje odrębnymi rachunkami bankowymi.

3. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy
w Miedźnie.

4. Działalność Ośrodka finansowana jest bezpośrednio ze środków budżetu Gminy Miedźno a w zakresie
zadań zleconych gminie z dotacji z budżetu państwa.

5. Pobrane dochody Ośrodek odprowadza na rachunek bankowy Gminy Miedźno.

6. Czynności z zakresu obsługi finansowo – księgowej Ośrodka wykonuje Urząd Gminy Miedźno.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 16. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. Traci  moc  uchwała  Nr 155/XIX/2004  Rady  Gminy  Miedźno  z dnia  28 maja  2004 r.  w sprawie
przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.

§ 19. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie  jako budżetowa jednostka organizacyjna gminy
Miedźno  działa  na  podstawie  statutu  określającego  w szczególności  jej  nazwę,  siedzibę  i przedmiot
działalności, w tym działalności podstawowej. Duża ilość zmian w przepisach prawa i nałożenie nowych
zadań na samorząd gminy wymaga uchylenia dotąd obowiązującego statutu GOPS i nadania nowego w celu
określenia aktualnego przedmiotu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.

Konieczność  dostosowania  zapisów  statutu  jednostki  do  aktualnych  uregulowań  prawnych  wynika
z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zmian wprowadzonych do ustawy z dnia
12 marca  2004 r.  o pomocy społecznej  i uchwalenia  ustawy z dnia  11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci oraz innych zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Proponowana zmiana całej treści statutu, a nie wprowadzenie zmian do statutu jest podyktowane lepszą
czytelnością  oraz dostosowaniem treści  statutu do nowych zadań Ośrodka.  Zarówno zmiany statutu jak
i wprowadzenie nowej treści wymaga tej samej procedury tzn. uchwały Rady Gminy.

W  porównaniu  do  poprzedniej  treści  statutu  Ośrodek  zrezygnował  z wymieniania  wszystkich  ustaw
w oparciu,  o które  Ośrodek  wykonuje  zadania  ponieważ  po  pierwsze  nie ma  takiego  obowiązku
ustawowego,  a po  drugie  nie będzie  konieczności  zmiany  statutu  w przypadku  zmiany  publikatorów
poszczególnych  ustaw  stanowiących  podstawę  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Miedźnie.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za konieczne i zasadne.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 15 stycznia 2020 r.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

Termin konsultacji od 20 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r. 

Informacja o zgłaszającym:

Nazwa i adres podmiotu
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu
E-mail
Tel.

Zgłaszane uwagi i wnioski

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi
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