
 
UCHWAŁA NR XVI.127.2012 
RADY GMINY PAKOSŁAW 

z dnia 30 marca 2012r. 
 

w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy  
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 
1362 z późn. zm.), Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje: 
 
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pakosławiu, stanowiącym 
załącznik do uchwały Rady Gminy Pakosław z dnia 22.02.2005r., Nr XXII/137/2005,  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 
     „2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy: 
           1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
               poz. 1591 z późn. zm.),  
           2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,  
               poz. 1362 z późn. zm.), 
           3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 
               (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), 
           4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  
               poz. 1240 z późn. zm.), 
           5) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. 
               Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), 
           6) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
               (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), 
           7) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  
               i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), 
           8) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r.,  
               poz. 124), 
           9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,  
               poz. 734 z późn. zm), 
           10) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,  
                 poz. 2572 z późn. zm.), 
           11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  
               finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 
               z późn. zm.), 
           12) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.  
                 z 2011r. Nr 231, poz. 1375), 
           13) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  
                Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), 
           14) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  
                zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), 
           15) innych właściwych aktów prawnych, 
           16) niniejszego statutu.” 



2) § 4 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 
     „ 2. GOPS realizuje również zadania w zakresie: 
            1) świadczeń rodzinnych, 
            2) prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach  
                ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
            3) przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, 
            4) ustalania prawa do dodatku mieszkaniowego i jego wypłaty, 
            5) ustalania prawa do stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz ich wypłaty, 
            6) potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, 
            7) realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  
                Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 
            8) wspierania rodziny i pieczy zastępczej.” 
 
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady 
/-/Antoni Sędłak 

 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                 UZASADNIENIE 
 
 
       Jednostki budżetowe takie jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działają  
na podstawie Statutu. 
Od uchwalenia Statutu GOPS z dnia 22 lutego 2005r. do chwili obecnej nastąpiło szereg 
zmian w przepisach prawa, organizacji i zadaniach Ośrodka. 
Obecnie GOPS realizuje zadania dotyczące nie tylko ustawy o pomocy społecznej, 
świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu 
narkomanii. 
Zakres działania i spraw został rozszerzony poprzez realizację zadań wynikających z 
ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o systemie oświaty w zakresie  ustalania 
prawa do stypendiów i zasiłków szkolnych oraz ich wypłaty, ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych m.in. poprzez potwierdzanie 
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie głównie poprzez realizację Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie, a także poprzez Zespół Interdyscyplinarny, który będzie koordynował działania 
podmiotów i specjalistów w zakresie  przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinom w 
rozwiązywaniu ich problemów. 
Mając na uwadze znaczne rozszerzenie zadań i obowiązków spoczywających na Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej, należało podjąć stosowną uchwałę w tym zakresie.    


