UCHWAŁA NR XI/129/11
RADY GMINY BRENNA
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej w brzmieniu, stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/229/09 Rady Gminy Brenna z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej.
§ 4. Zmiany w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Wojnar
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Załącznik do Uchwały Nr XI/129/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 17 listopada 2011 r.
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRENNEJ
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej  zwany dalej GOPS jest budżetową jednostką
organizacyjną gminy Brenna.
2. Siedzibą GOPS jest Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno –
ortopedycznego zlokalizowana jest w Brennej, przy ul. Leśnica 8. Statut wypożyczalni określony jest
w Regulaminie wypożyczalni i Regulaminie organizacyjnym GOPS.
3. Obszarem działania GOPS jest teren gminy Brenna.
4. GOPS używa pieczęci okrągłej z Godłem Państwa pośrodku i nazwą GOPS w otoku oraz pieczęci podłużnej
z nazwą i określeniem siedziby. Pieczęć podłużna GOPS może dodatkowo zawierać dane dotyczące numeru
telefonu, numeru REGON i NIP.
§ 2. 1. GOPS działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006, Nr 139. poz. 992 ze zm.),
3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 ze
zm.),
4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
6) innych właściwych aktów prawnych.
Rozdział 2.
Zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
§ 1. 1. Celem działania GOPS jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. GOPS powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin,
o których mowa w ust. 1 oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych
problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej ze strony tychże osób
i rodzin.
§ 2. 1. GOPS realizuje zadania własne gminy Brenna obejmujące w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
4) przyznawanie pomocy w naturze,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie się,
6) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, ofiarom
przemocy,
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7) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
8) udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie mającym dochodu
oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
9) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
10) sprawianie pogrzebów dla osób bezdomnych i samotnych,
11) pracę socjalną zmierzającą do wzmacniania lub przywrócenia potrzebującym osobom i rodzinom możliwości
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
12) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku
z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem
rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
13) udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
14) diagnozę problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz sporządzanie bilansu lokalnych
potrzeb społecznych,
15) dożywianie dzieci,
16) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu przedmiotu działalności GOPS,
17) współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych
miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach,
18) przydzielanie asystenta rodziny, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 
wychowawczych,
19) ustanawianie rodziny wspierającej dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 
wychowawczych,
20) kierowanie do prac społecznie użytecznych i robót publicznych,
21) współpracę z właściwymi organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej), jednostkami
organizacyjnymi oraz innymi podmiotami, w tym w szczególności z:
a) innymi ośrodkami pomocy społecznej,
b) domami pomocy społecznej,
c) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
d) Powiatowym Urzędem Pracy,
e) organizacjami społecznymi i samorządem mieszkańców,
f) organami wymiaru sprawiedliwości,
g) organami ścigania,
h) stowarzyszeniami,
i) fundacjami,
j) Kościołami,
k) związkami wyznaniowymi,
l) zakładami opieki zdrowotnej,
m) innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej, w tym działającymi na rzecz osób i rodzin
potrzebujących pomocy.
§ 3. 1. GOPS realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:
1) udziela mieszkańcom gminy Brenna informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy
społecznej, świadczeń rodzinnych,
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2) organizuje i prowadzi pracę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów
Przemocy w Rodzinie,
3) organizuje i prowadzi wsparcie terapeutyczne,
4) realizuje postanowienia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
5) udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre
rodzaje placówek opiekuńczo  wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny
zastępcze,
6) prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno – ortopedycznego,
7) prowadzi działania mające na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status
uchodźcy,
8) przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym przede
wszystkim działania zmierzające ograniczeniu zjawiskom wykluczenia zawodowego osób bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo, opuszczających zakłady karne, osób powracających na rynek pracy z innych
przyczyn).
§ 4. 1. GOPS realizuje zadania zlecone gminie Brenna, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Śląskim, innymi
jednostkami samorządu terytorialnego oraz właściwymi organami administracji rządowej, obejmujące
w szczególności:
1) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
2) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992),
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub
ekologiczną,
4) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
5) wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
6) udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego,
7) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
§ 5. 1. GOPS opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania
i rozwiązywania występujących problemów społecznych.
2. GOPS uczestniczy w realizacji gminnych programów z zakresu polityki społecznej.
§ 6. 1. W granicach środków określonych w planie finansowym GOPS, realizacja niektórych zadań GOPS
może być zlecana innym podmiotom.
2. GOPS realizując zadania statutowe współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi o uregulowanej sytuacji prawnej w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Rozdział 3.
Gospodarka finansowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
§ 1. 1. GOPS jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
2. GOPS prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych, odprowadza
pobrane dochody na rachunek Gminy Brenna oraz dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.
3. Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
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4. GOPS może korzystać, przyjmować i dysponować darami rzeczowymi, które winny być przeznaczone na
cele wskazane przez ofiarodawcę.
Rozdział 4.
Organizacja wewnętrzna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
§ 1. Organizację i zasady funkcjonowania GOPS
zarządzeniem wydanym przez kierownika GOPS.

określa

Regulamin

Organizacyjny

wprowadzony

§ 2. 1. Działalnością GOPS kieruje kierownik, który działa jednoosobowo na podstawie upoważnienia
udzielonego mu przez wójta gminy Brenna.
2. Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie GOPS i reprezentuje GOPS na zewnątrz.
3. Kierownik GOPS składa Radzie Gminy Brenna coroczne sprawozdanie z działalności kierowanej przez
siebie jednostki.
4. Kierownika zatrudnia i zwalnia wójt gminy Brenna.
5. Zastępcę kierownika, głównego księgowego oraz pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia kierownik
GOPS.
6. GOPS jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do osób zatrudnionych w GOPS.
§ 3. 1. Na podstawie udzielonych przez wójta gminy Brenna upoważnień decyzje administracyjne
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez GOPS wydaje kierownik oraz inni
upoważnieni pracownicy GOPS.
2. Na podstawie udzielonych przez wójta gminy Brenna upoważnień decyzje administracyjne
w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych realizowanych przez GOPS wydaje kierownik oraz
inni upoważnieni pracownicy GOPS.
§ 4. 1. Bieżący nadzór nad działalnością GOPS sprawuje wójt gminy Brenna.
2. Wojewoda śląski sprawuje nadzór nad działalnością GOPS w zakresie zadań zleconych.
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