
 

 

UCHWAŁA NR 174/XXI/2017 

RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 960 z późn. zm.) 

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach przyjętym uchwałą 

Nr 136/XVIII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 4 września 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Włodowicach, zmienionym uchwałą Nr 100/XIII/2016 Rady Gminy 

Włodowice z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we 

Włodowicach wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 dodaje się pkt. 18 o brzmieniu: 

„18. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz.1860).” 

2) w § 5 dodaje się pkt. 11 o brzmieniu: 

„11) realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.” 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§7.1 Ośrodkiem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora dokonuje Wójt Gminy. 

3. Dyrektor wykonuje zadania Ośrodka w szczególności przy pomocy: głównego księgowego, pracowników 

socjalnych, pracowników do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz innych 

pracowników. 

4. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Dyrektor Ośrodka oraz wskazana przez niego osoba działa na podstawie udzielonych przez Wójta Gminy 

upoważnień do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych 

w zakresie wykonywanych zadań.” 

4) § 8 ust. 3-4 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zadania i organizację pracy, jak również zakresy czynności pracowników ustala Dyrektor Ośrodka. 
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4.Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w Ośrodku pracowników wykonuje 

Dyrektor.” 

5) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„Strukturę i organizację wewnętrzną Ośrodka oraz szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych 

stanowisk pracy określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.” 

6) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia 

potrzeby w zakresie pomocy społecznej.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Alojzy Leśniak 
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