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UCHWAŁA NR XXIV/150/2017
RADY GMINY RUTKA-TARTAK
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, poz. 38, poz. 1985) uchwala się co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 1176),
§ 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ośrodek realizuje zadania wynikające z :
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952),
dotyczące ustalania i przyznawania świadczeń określonych w ustawie;
3) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r.
poz. 162 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017,
poz.489 z późn. zm.), poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu
alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów, podejmowanie działań wobec dłużników
alimentacyjnych oraz przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń
majątkowych od dłużników alimentacyjnych;
5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180);
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 );
7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1390), w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno –
technicznej zespołu interdyscyplinarnego;
8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.), poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wykonywanie zadań wynikających z rządowych
programów z zakresy wspierania rodziny;
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9) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), dotyczące prowadzenia działań z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
10) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), poprzez
ustalanie uprawnień i wydawanie Karty Dużej Rodziny członkom rodziny wielodzietnej;
11) ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1851);
12) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860);
13) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) w zakresie
prowadzenia spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Boniszewski

