
Projekt 

UCHWAŁA NR ….../......../2020 

RADY MIEJSKIEJ GOŁDAPI  

z dnia …… marca 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm) oraz art. 11 ust. 2 

i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1507, z późn.zm) uchwala się 

co następuje: 

§ 1. W Uchwale NR XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 sierpnia 2016 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi (Dz. Urz. Woj.  

Warm-Maz. poz. 3649), w załączniku w § 10 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  lit. c otrzymuje brzmienie:  

,,c) Kierownika Wydziału Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu 

Alimentacyjnego'', 

2) po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu: 

,,d)  Kierownika Wydziału  Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych.” 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do projektu uchwały  

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi jako jednostka organizacyjna Gminy Gołdap 

funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Podstawą działania jednostki budżetowej jest statut. 

Proponowane zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi wynikają z uwagi na 

potrzebę utworzenia w wydziale Pomocy Środowiskowej i Usług opiekuńczych stanowiska 

kierowniczego urzędniczego uprawnionego do wydawania decyzji administracyjnych  

w indywidualnych sprawach i merytorycznie odpowiedzialnego za prowadzone sprawy. 

Ponadto planowane jest powierzenie realizacji zadań wynikających z ustawy o  funduszu 

alimentacyjnym do Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych. Będzie 

to po zmianie Wydział Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu 

Alimentacyjnego.  

Planowana zmiana  związana jest z ze zwiększeniem sprawnego zarządzania, usprawnieniem 

organizacji pracy i wzmocnieniem kontroli prawidłowości realizowanych zadań. 

Wprowadzenie powyższej zmiany do statutu  uprości procesy zarządzania, podejmowania 

decyzji i ponoszenia odpowiedzialności. 

Zatwierdzenie statutu gminnej jednostki organizacyjnej zgodnie z  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) stanowią 

uprawnienie Rady Miejskiej w Gołdapi.  

Uchwała niniejsza jest aktem prawa miejscowego i na podstawie art. 40, art. 41  

i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


