
UCHWAŁA NR XII/61/19
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1,  art. 42 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca  
2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507) Rada Gminy w Baćkowicach uchwala co następuje:

§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 
XLII/260/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Baćkowicach (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 2603) zmienionej uchwałą Nr 
XIX/100/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 1208) 
wprowadza się  następujące zmiany.

1) § 1  otrzymuje następujące brzmienie:

,,Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach zwany dalej ,,Ośrodkiem'' został powołany  uchwałą nr 
X/32/90  Gminnej Rady Narodowej  w Baćkowicach z dnia 28 lutego 1990 r. i działa na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności na podstawie  poniższych ustaw:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869),

4) ustawy z dnia 28 listopada  2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (t.j. Dz.U.  z 2018 r. poz. 2220 ze zm.),

5) ustawy z dnia 7 września  2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 670 ze zm.),

6) ustawy z dnia 9 marca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1111 ze zm.),

7) ustawy z dnia   29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. ze zm.),

8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia  psychicznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.),

9) ustawy z dnia  21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

10) ustawy z dnia  7 stycznia 1991 r.  o systemie  oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481),

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(t.j. Dz.U.  z 2019 r. poz.  1373 ze zm.),

12) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze 
zm.),

13) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 922 ze zm.),

14) ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.),

15) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2092),

16) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1390),

17) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze 
zm.),

18) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 473),
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19) niniejszego statutu,

20) innych właściwych aktów prawnych.''

21) w  § 5 dodaje się  pkt 15 w brzmieniu:

,,15) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie świadczeń wynikających z ustawy 
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ''.

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Baćkowicach.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb
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Uzasadnienie

Zmiana przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby aktualizacji statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baćkowicach wynikających z wprowadzonymi przepisami ustawowymi nowych zadań do realizacji przez
Ośrodek Pomocy Społecznej.
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