
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/231/2017 

RADY GMINY KRASNOPOL 

z dnia 29 września 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasnopolu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935)  

oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930;  

zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1310, poz. 1359 i poz. 1616, z 2016 r. poz. 753, poz. 1583, poz. 1948 i poz. 2174 

oraz z 2017 r. poz. 38, poz. 60, poz. 624, poz. 777, poz. 1292, poz. 1428 i poz. 1475), art. 11 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984  

i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529  

i poz. 1537) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu stanowiącym załącznik do uchwały 

Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy w Krasnopolu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 3958, 

poz. 4146 oraz z 2016 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 5 po pkt 13a dodaje się pkt 13b w brzmieniu: 

„13b) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 

poz. 1860)”; 

2) w § 7 po pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

„15) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Tadeusz Piotr Korsakowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 października 2017 r.

Poz. 3630
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