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S T A T U T 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W RADZIEJOWIE 
 
 
I . Postanowienia ogólne 
 
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie zwany dalej „Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej” działa na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r Nr 115, 
poz.728); 
2) Uchwały Nr XVI/86/2004 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2004 r. 
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie; 
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.); 
4) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr.139, poz.992 z późn. zm.); 
5) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.7); 
6) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U 
z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) 
7) Innych przepisów. 
 
 
II. Podstawowe cele i zadania Ośrodka 
 
§ 2. Podstawowym celem funkcjonowania Ośrodka jest wykonywanie zadań zleconych 
gminie oraz zadań własnych gminy związanych z udzieleniem pomocy społecznej 
osobom i rodzinom kwalifikującym się do takiej pomocy. 
 
§ 3. 1.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie realizuje w szczególności: 
a) zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, 
b) zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, 
c) programy z zakresu pomocy społecznej, 
d) inne zadania, w tym świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 
na podstawie udzielonych upowaŜnień. 
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2. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie 
naleŜy: 
a) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami prawa, 
b) praca socjalna, 
c) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie społeczne, 
d) realizacja nowych form pomocy i samopomocy społecznej. 
3. W zakresie postępowania administracyjnego prowadzonego w związku 
z realizowanymi zadaniami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa jako organ I 
instancji. 
4. Decyzje w sprawach świadczeń realizowanych w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej wydaje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie 
pisemnych upowaŜnień Wójta Gminy. 
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadań współpracuje 
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, Powiatowymi Centrami 
Pomocy Rodzinie, sądami, kościołami oraz innymi instytucjami pozarządowymi. 
 
 
III. Organizacja Ośrodka 
 
§ 4. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie jest samodzielną, budŜetową 
jednostką organizacyjną Gminy Radziejów realizującą zadania z zakresu pomocy 
społecznej oraz inne zadania powierzone na podstawie odrębnych przepisów. 
2. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejów mieści się 
w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22. 
3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Radziejów. 
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uŜywa pieczęci z pełną Nazwą i adresem 
siedziby. 
 
§ 5. 1. W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą: 
a) kierownik, 
b) główny księgowy, 
c) pracownicy socjalni, 
d) stanowisko do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 
e) inni pracownicy w zaleŜności od potrzeb. 
2. Obowiązki poszczególnych pracowników regulują zakresy czynności opracowane 
przez kierownika Ośrodka 
 
§ 6. 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje na zewnątrz 
Kierownik, zatrudniony i zwalniany kaŜdorazowo przez Wójta Gminy. 
2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy sprawozdanie z rocznej działalności oraz 
przedstawia zakres istniejących potrzeb. 
3. Kierownik GOPS odpowiedzialny jest za jego działalność: 
a) ustala potrzeby Gminy Radziejów w zakresie pomocy społecznej, 
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b) ustala plany i realizuje politykę kadrową Ośrodka, 
c) zarządza mieniem, 
d) sprawuje nadzór nad przyznawaniem świadczeń i pracą pracowników Ośrodka. 
4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi i koordynuje na terenie 
gminy współpracę z jednostkami publicznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, 
stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi w związku z realizacją zadań 
pomocy społecznej. 
5. Kierownik wszczyna w ramach obowiązującego systemu prawnego postępowania 
przed sądami i innymi organami w sprawach osób korzystających ze świadczeń 
pienięŜnych z pomocy społecznej. 
6. W czasie nieobecności kierownika z powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn 
czynności naleŜące do kierownika wykonuje osoba przez niego upowaŜniona. 
 
 
IV Finansowanie Ośrodka 
 
§ 7. 1.Ośrodek jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, podsektora 
samorządowego 
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budŜetowej według 
zasad określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych i ustawy 
o rachunkowości. 
3. Podstawą gospodarski finansowej jest roczny plan finansowy wydatków jednostki 
ustalony przez kierownika w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji 
budŜetowej, zgodny z kwotami wynikającymi z uchwały budŜetowej uchwalanej na 
dany rok budŜetowy przez Radę Gminy 
4. Na realizację świadczeń Ośrodek otrzymuje środki finansowe z: 
a) budŜetu Gminy, 
b) budŜetu Wojewody, 
c)odpłatności za realizowane świadczenia, 
d) innych wpływów 
5. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy. 
6. Obsługę kasową Ośrodka prowadzi kasa Urzędu Gminy Radziejów na podstawie 
zawartego porozumienia. 
7.Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe i pozostałe środki trwałe w uŜytkowaniu, 
których stan i wartość określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdanie 
bilansowe. 
 
 
V Kontrola działalności ośrodka 
 
§ 8. Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kierownika 
Ośrodka, dokonuje z ramienia Rady Gminy w zakresie zadań własnych - Wójt Gminy. 
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§ 9. Nadzór i kontrolę Ośrodka w zakresie zadań zleconych oraz działań 
przewidzianych ustawą sprawuje Wojewoda. 
 
§ 10. Kontrolę wewnętrzną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej sprawują: 
1. Kierownik GOPS 
2. Główny Księgowy w zakresie spraw finansowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
 
VI Postanowienia końcowe 
 
§ 11 . Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Pawlak 

 


