
UCHWAŁA Nr XXIII/219/2008
Rady Gminy Świlcza

z  dnia  20  listopada   2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świlczy.

Na podstawie  art.  20 ust. 2  i  art.  21 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)  w  związku  z  art.  110 ust. 1

ustawy z dnia  12  marca  2004 r.  o   pomocy  społecznej   (Dz. U. z  2008 r. Nr 115,  poz. 728)  oraz

art.  18  ust. 2 pkt 15 ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z  2001 r.

Nr  142,  poz. 1591  z  późniejszymi  zmianami)

Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

W statucie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Świlczy, stanowiącym załącznik do

uchwały Nr XVIII/152/2004 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

 „4) samodzielne stanowisko pracy ds. funduszu alimentacyjnego,”,

b) dotychczasowe pkt. 4 i 5 otrzymują oznaczenie pkt. 5 i 6,

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

 „§ 7.1. Ośrodek realizuje cele, określone w § 4 - 6,  poprzez wykonywanie zadań

własnych  Gminy  Świlcza  w  zakresie pomocy społecznej a także zleconych

jej

- w zakresie tej pomocy - zadań z zakresu administracji rządowej.

   2.  W   szczególności   Ośrodek    wykonuje   zadania   oraz   podejmuje

działania

       przewidziane w:

1) ustawie z  dnia  12  marca  2004 r.  o  pomocy  społecznej  (Dz.  U. z 2008
r.  Nr 115, poz. 728),

2) ustawie z  dnia  28  listopada  2003 r. o  świadczeniach  rodzinnych  (Dz. U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.),

3) ustawie z  dnia  7  września  2007 r.  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do
alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.),

4) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
Nr 111, poz. 535 ze zm.),



5) ustawie  z  dnia  7  stycznia  1993 r.  o  planowaniu  rodziny,  ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr
17, poz. 78 ze zm.).”.
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§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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