
ZARZĄDZENIE NR 0050.0576.2022 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 4 maja 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ornontowicach 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583) w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn zm.1)) oraz § 4 załącznika do uchwały Nr III/13/10 Rady 
Gminy Ornontowice z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia z radami 
pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. 
Nr 33, poz. 601) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ornontowicach. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik do Zarządzenia. 

3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi                 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia. 

5. W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ornontowicach na ulicy Żabik 9/ 6 i 9. 

6. Składane opinie muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 
zgłaszającego opinię. 

7. Koperty zawierające opinie należy zaadresować z dopiskiem „Dotyczy konsultacji projektu                          
uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach”. 

§ 2. Konsultacje zostają ogłoszone za pomocą strony internetowej www.ornontowice.pl, Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Ornontowice na www.bip.ornontowice.pl    oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy 
Ornontowice. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                     
w Ornontowicach. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wojt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, 

z 2022 r. poz. 857 

Id: 8B8E34EB-7B49-48DF-AE4F-C09D1E6A8815. Podpisany Strona 1

http://www.ornontowice.pl/
http://www.bip.ornontowice.pl/


Załącznik do zarządzenia Nr 0050.0576.2022 

Wójta Gminy Ornontowice 

z dnia 4 maja 2022 r. 

PROJEKT UCHWAŁY 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach, stanowiącym załącznik do  
Uchwały Nr XLVII/397/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach [Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 8 października 2018 r. 
poz. 6204, z 2021 r. poz. 1702], wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 po ust. 22 dodaje się ust. 23 i ust. 24 w brzmieniu: 

„23. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, 

24. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa.” 

2) w § 6 po pkt 16) dodaje się pkt 17)  i pkt 18) w brzmieniu: 

„17)  ustalanie, przyznawanie i wypłacanie dodatków osłonowych, 

18) realizacja zadań przypisanych gminie w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia Uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie  

Aktualizacja Statutu jednostki jest konieczna z uwagi na przypisanie do realizacji przez ustawodawcę 
nowych  zadań, określonych odpowiednio: 

- w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.) 

- w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn zm.). 

Wójt Gminy zgodnie z art. 2 ust 14 w/w ustawy  w związku z art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) może upoważnić dyrektora 
ośrodka pomocy społecznej, a także inną osobę na wniosek dyrektora ośrodka do prowadzenia postępowań 
oraz ustalania prawa do dodatku osłonowego. 

Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy cześć zadań została przypisana gminie. Do realizacji 
nowych zadań określonych w w/w ustawie Wójt Gminy  może upoważnić dyrektora ośrodka pomocy 
społecznej, a także inną osobę na wniosek dyrektora ośrodka (jednorazowe świadczenie pieniężne zgodnie 
z art. 31 ust. 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa) lub bezpośrednio pracowników gminnych jednostek organizacyjnych (weryfikacja warunków 
zakwaterowania i wyżywienia na podstawie § 3 Rozporządzenia z dnia 15 marca 2022r. w sprawie  
maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania 
i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 605 z późn. zm.)). 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
zobowiązuje także gminy do pomocy Obywatelom Ukrainy w zakresie realizowanych wcześniej przez Ośrodek 
ustaw takich jak: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o systemie oświaty 
w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Z uwagi na to, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach otrzymał do realizacji dodatkowe 
zadania, zmiana Statutu jest uzasadniona. 
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