
 

 

UCHWAŁA NR III/5/2019 

RADY GMINY KRZYŻANOWICE 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2, art.  41 ust. l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 110 ustawy o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Krzyżanowicach 

uchwala co następuje: 

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie stanowiącym 

załącznik do Uchwały nr 0007.XVIII.34.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie 

nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie stanowiącym załącznik do 

Uchwały (t.j. Uchwała NR 0007.XLI.33.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie - 

Dz. Urz. Województwa Śląskiego nr 2014.3799) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ośrodek działa w oparciu o przepisy: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1457 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2018 poz. 755 z późn. zm.). 

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 180  

z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2220  

z późn. zm.), 

6) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.), 

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

8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (t.j. Dz. U. 2018 

poz. 554 z późn. zm.), 

9) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1260 

z późn. zm.), 
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10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.), 

11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej  (t.j. Dz. U. 2018 poz. 998 

z późn. zm.), 

12) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. 2017 

poz. 2092), 

13) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1832 z późn. zm.), 

14) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. 2018 

poz. 2134 z późn. zm.), 

15) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"  (t.j. Dz. U. 2016 

poz. 1860 z późn. zm.), 

16) inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa”; 

2) W § 4 dodaje się punkty 6-12 o treści następującej: 

„6) Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

7) Realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

8) Zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

9) Realizację zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

10) Realizację zadań z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

11) Realizację zadań z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

12) Ustalanie prawa do dodatku energetycznego”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Brunon Chrzibek 
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