UCHWAŁA NR XIX/162/16
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016 r. poz.446) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.
163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1616, poz. 1830 i poz. 1893 oraz z
2016 r. poz.195) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/200/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach (Dz. Urz. Woj.
Łódz. z 2013 r. poz. 2656), wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka stanowią:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446);
2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
3) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.);
4) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902);
5) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930);
6) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
7) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
8) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.);
9) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169
ze zm.);
10) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.);
11) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 581 ze zm.);
12) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze
zm.);
13) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 645 ze zm.);
14) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.
575);
15) ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu przedwojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm.);
16) uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020 (M. P. z 2015 r. poz. 821);
17) ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785) oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy;
18) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 239 ze zm.);
19) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz.
162);
20) ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);
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21) niniejszy Statut;
22) inne, właściwe akty prawne.”.
2. W § 4 po ust. 3, pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się kolejne punkty 6 - 9 w brzmieniu:
1) „6) ustalanie i wypłata zasiłków dla opiekunów w zakresie prowadzenia spraw, w tym przyznawanie i
wypłacanie zasiłków dla opiekunów oraz wstrzymywanie tych świadczeń w przypadkach przewidzianych
w ustawie;”;
2) „7) prowadzenie postępowania w sprawie Karty Dużej Rodziny, poprzez ustalanie uprawnień i wydawanie
kart;”;
3) „8) realizowanie zadań z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci;”;
4) „9) udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;”.
3. w § 4 po ust. 4 dodaje się kolejne ustępy 5 - 7 w brzmieniu:
1) „5. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze środków EFS
oraz inne programy pomocowe i programy finansowane ze środków pozabudżetowych.”;
2) „6. Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.”;
3) „7. Ośrodek realizując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta
Gminy Sędziejowice. Realizując zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sędziejowice
Dariusz Cieślak

Id: 5188D6E8-CD36-4755-9D61-04FADE890771. Podpisany

Strona 2

