UCHWAŁA NR 128/XVIII/2020
Rady Gminy Radłów
z dnia 30.11.2020
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713, tj. ) w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, późn. zm.) Rada Gminy Radłów uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radłowie w brzmieniu ustalonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów.
§3
Traci moc uchwała Rady Gminy w Radłowie Nr 87/XIV/2004 z dnia 28 stycznia 2004 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr
128/XVIII
Rady Gminy Radłów
z dnia 30.11.2020 r.

STATUT
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
I. Postanowienia ogólne.
§1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie, zwany dalej GOPS, jest jednostką organizacyjną Gminy
Radłów realizującą zadania pomocy społecznej.
§2
1. Siedzibą GOPS jest Radłów.
2. Bezpośredni i bieżący nadzór nad funkcjonowaniem GOSP sprawuje Wójt Gminy Radłów.
3. GOPS używa pieczęci podłużnej z nazwą Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie,
ul. Oleska 5, 46-331 Radłów.
§4
Teren Gminy Radłów dzieli się umownie na dwa Rejony Opiekuńcze:
1) Rejon Opiekuńczy Nr 1 obejmujący sołectwa: Radłów, Sternalice, Ligota,
2) Rejon Opiekuńczy Nr 2 obejmujący sołectwa: Kościeliska, Biskupice, Kolonia Biskupska,
Wichrów, Nowe Karmonki.

II. Cel i zadania
§5
1. Celem działania GOPS jest: pomoc osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych, zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, których nie są one w stanie pokonać
wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia, a także podejmowanie działań
zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
2. Cele, o których mowa w ust. 1, GOPS realizuje poprzez zadania:
1) rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w Gminie Radłów, planowanie i bilansowanie
rozeznanych potrzeb,
2) przyznanie i wypłacanie przewidywanych ustawami świadczeń,
3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i
rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
4) tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów pomocy
społecznej,
5) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich
zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
6) organizowanie różnorodnych form pomocy, w tym rozwijanie nowych form pomocy
społecznej, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom
społecznym,
7) podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację grup
społecznych (młodzież, seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni ),
8) realizacja zadań dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie
przewidzianym do realizacji przez gminy ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
9) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z zapisami
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

10) nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy dotyczący pracy gminnego zespołu
interdyscyplinarnego,
11) realizacja programów rządowych dotyczących wspierania rodziny i inne,
12) realizacja „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radłów”
w zakresie zadań pomocy społecznej.
3. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej realizując:
1) zadania własne Gminy,
2) zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym,
3) zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej
4. Zakres zadań GOPS określają odpowiednie ustawy.
III. Zarządzanie Ośrodkiem i jego organizacją.
§6
1. Działalnością GOSP kieruje i zarządza oraz reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. Kierownika GOPS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Radłów.
3. Pracowników GOPS zatrudnia i zwalnia Kierownik.
§7
Szczegółowe zasady pracy GOPS określa regulamin organizacyjny sporządzony przez Kierownika
i zaakceptowany przez Wójta Gminy Radłów.
§8
GOPS zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
§9
Obsługę finansową GOPS zapewnia Urząd Gminy Radłów na podstawie Uchwały Nr 102/XVI/2016 Rady
Gminy Radłów z dnia 22.06.2016 r.
IV. Postanowienia końcowe
§ 10
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

