
 

 

UCHWAŁA NR VII/37/2019 

RADY GMINY WARTKOWICE 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach 

Na podstawie 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Wartkowice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwale-

nia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 

1794) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.); 

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

zm.); 

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 554, z późn. zm.); 

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

1390); 

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 998, z późn. zm.); 

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

poz. 2092, z późn. zm.); 

8) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832, z późn. zm.); 

9) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2134, z późn. zm.); 

10) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1860, z późn. zm.); 

11) przepisów zawartych w innych aktach prawnych; 

12) niniejszego statutu.”; 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 7. Ośrodek realizuje zadania z zakresu: 

1) pomocy społecznej polegającej w szczególności na: 

a) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń w sprawie pomocy społecznej, 

b) pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we 

wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, 

c) tworzeniu warunków organizacyjnych pomocy społecznej i rozbudowie niezbędnej infrastruktury so-

cjalnej, 

d) opracowaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

e) kierowaniu wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnospraw-

ności do organów określonych odrębnymi przepisami, 

f) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, udzielanie 

pomocy osobom i rodzinom w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz 

w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem, 

g) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb; 

2) świadczeń rodzinnych; 

3) pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

4) pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

5) świadczenia dobry start; 

6) wsparcia rodziny i kobiet w ciąży „Za życiem”; 

7) wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków ministe-

rialnych.”; 

3) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań Ośrodka należy również: 

1) zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j.  

Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.); 

2) zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 554, z późn. zm.); 

3) zadania gminy wynikające ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 

2017 r., poz. 1832, z późn. zm.); 

4) zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2134, z późn. zm.); 

5) zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390); 

6) zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998, z późn. zm.); 

7) zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1878); 

8) zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-

nansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, z późn. zm.); 

9) realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych; 

10) wykonywanie działań wynikających z innych aktów prawnych; 
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11) Ośrodek realizuje także inne zadania z zakresu administracji publicznej należące do gminy przekazane 

mu w drodze upoważnienia Rady Gminy w Wartkowicach, zwanej dalej „Radą” lub Wójta Gminy 

Wartkowice, wydanego na podstawie ustaw szczególnych.”. 

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wartkowicach oraz w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice 

 

 

Michał Kędzia 
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