
 

 

UCHWAŁA NR XXX/186/16 

RADY GMINY LIPOWA 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w zw. z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 

 

Rada Gminy Lipowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lipowej przyjętego Uchwałą Nr XXX/163/12 

Rady Gminy Lipowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lipowej (Dz. Urz. Woj. z 2012 r. poz. 6022), § 4 otrzymuje brzmienie: 

1. Podstawowym przedmiotem działalności GOPS są zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej,  

w tym w szczególności: 

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 

2) praca socjalna; 

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 

5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

2. GOPS realizuje również inne zadania ośrodka pomocy społecznej na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, w tym w szczególności w: 

1) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 546  

z późn. zm.); 

2) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); 

3) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518  

z późn. zm.); 

4) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390  

z późn. zm.); 
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5) ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 169 z późn. zm.); 

6) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 575 z późn. zm.); 

7) ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2016 r.  

poz. 162); 

8) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 785   

z późn. zm.) 

9) ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195  

z późn. zm.). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Lipowa 

 

 

Andrzej Binda 
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