
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/373/2017 

RADY GMINY PSARY 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie 

nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. 

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) 

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały  

Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Psarach, Rozdział II § 5 otrzymuje następujące brzmienie. Przedmiotem działalności OPS są 

zadania wynikające z: 

1) ustawy o pomocy społecznej, 

2) ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

4) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

5) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

6) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

7) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

8) ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

9) ustawy o promocji zatrudnienia i insytucjach rynku pracy, 

10) ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 

11) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

12) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

13) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 

14) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

15) ustawy o przyznaniu i wypłatach dodatku energetycznego przewidzianego ustawą Prawo energetyczne, 

16) ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

17) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

18) ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 
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19) rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych, 

20) i innych ustaw i aktów prawnych. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Psary 

 

 

Jacenty Kubica 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4894


		2017-09-11T06:38:50+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




