
Uchwała nr XXXI/369/2004

Rady Gminy Świdnica
z dnia 9 grudnia 2004

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) uchwala się:

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

§ 1. Postanowienia ogólne:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

a) uchwały nr 40/XI/90 Gminnej Rady Narodowej w Świdnicy z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie

utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),

d) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

e) niniejszego statutu.

2)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy jest jednostką organizacyjną Gminy Świdnica;

3)siedziba Ośrodka mieści się w Świdnicy, ul. Głowackiego 4;

4)terenem działania Ośrodka jest Gmina Świdnica.

§ 2. Ośrodek realizuje zadania z zakresu:

1)pomocy społecznej, wynikające z ustawy o pomocy społecznej,

2)dodatków mieszkaniowych, wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

3)świadczeń rodzinnych, wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

4)zleconych gminie zgodnie z ustaleniami wojewody.

§ 3. Zarządzanie i organizacja:

1)Ośrodkiem zarządza kierownik i reprezentuje go na zewnątrz,

2)stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Świdnica,

3)kierownik wykonuje wobec pracowników Ośrodka czynności wynikające ze stosunku pracy,

4)strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny

zatwierdzony przez Wójta Gminy Świdnica,

5)kierownik na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica wydaje decyzje administracyjne w

indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz prowadzi

postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydaje decyzje w tych sprawach,

6)kierownika w czasie jego nieobecności w pracy zastępuje wskazany przez niego pracownik.

§ 4. Prawa i obowiazki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 5. Zmiany statutu dokonuje rada gminy w drodze uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXI/255/2004 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie

nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

UrzędowymWojewództwa Dolnośląskiego.



Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Malisz

- - -

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXI/369/2004
Rady Gminy Świdnica

z dnia 9 grudnia2004

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Projekt uchwały przygotowany został w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. nowej ustawy

o pomocy społecznej, Zarządzeniem nr 7/2004 Wójta Gminy Świdnica z dnia 12 stycznia 2004 r. w

sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Świdnicy i przekazaniem spraw z

zakresu dodatków mieszkaniowych do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Uchwalanie statutu w nowym brzmieniu podyktowane jest również zleceniem od dnia 1 maja 2004 r.

nowych zadań w postaci realizacji świadczeń rodzinnych.

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Katarzyna Kwiatkowska

Wójt Teresa Mazurek

Sporządziła: Ewa Burdek


