
 

 

UCHWAŁA NR XX/123/2017 

RADY GMINY SOKOŁY 

z dnia 23 maja 2017 r. 

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 110 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, poz. 753, poz. 1583, poz. 1948, poz. 2174) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach, stanowiącym załącznik do uchwały  

Nr XII/110/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 207) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem; 

2) w § 2 po pkt 19 dodaje się pkt 20 i pkt 21 w brzmieniu: 

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

z 2016 r. poz. 1860); 

21) ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.);”; 

3) w § 4 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 

„17) realizacja zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

i zaliczce alimentacyjnej;”; 

4) § 9 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) pracownik do spraw świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec 

dłużników alimentacyjnych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Hanna Maria Kurzyna 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 maja 2017 r.

Poz. 2197
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