UCHWAŁA NR XXX/233/2017
RADY GMINY WIŚLICA
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 art.40 ust.2 pkt 2 i art.41, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art.110 ust.1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. 2017 poz. 1769) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zmienia się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy uchwalony
Nr XIX/153/2016 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sposób następujący:

uchwałą

1) §3 otrzymuje brzmienie:
Ośrodek działa w oparciu o przepisy:
1) Uchwały nr X/36/90 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy ”;
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
4) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
5) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
6) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego;
7) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
8) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
9) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
10) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
11) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
12) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
13) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
14) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;
15) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
16) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
17) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
18) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
19) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”;
20) niniejszego statutu;
21) regulaminu organizacyjnego Ośrodka;
22) innych przepisów prawa.
2) §8 otrzymuje brzmienie :
1. Do zadań z zakresu Prawa energetycznego należy:
1) prowadzenie postępowań w sprawie dodatków energetycznych
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2) przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych.
3) W §9 dodaje się ust. 2 o następującej treści:
Do zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” należą w szczególności:
1) Koordynowanie działań przez asystenta rodziny ,o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ,poradnictwo w zakresie przezwyciężenia trudności w pielęgnacji
i wychowaniu dziecka, dla kobiet posiadających dokument potwierdzających ciąże, ich rodzin lub rodziny
z dzieckiem posiadających zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej
chorobie zagrażającej życiu które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
2) wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka,
posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej
chorobie
zagrażającej życiu które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiślica i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędu Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bystrzanowski
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXX/233/2017
Rady Gminy Wislica
z dnia 28 wrzesnia 2017 r.
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wiślicy ”
Potrzeba uchwalenia proponowanego projektu uchwały wynika z konieczności dostosowania
obecnego statutu GOPS do aktualnie obowiązujących przepisów, a w szczególności do dokonanych w
ostatnim okresie przez ustawodawcę zmian w powszechnie obowiązującym porządku prawnym.
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