UCHWAŁA NR XIII/82/2016
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015
r. poz. 1515 z pózn.zm.) , art. 11 ust. 2, art. 12 ust.1, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póżn.zm.) Rada Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach przyjętym uchwałą Nr XIV/82/2012 Rady
Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 r., zmienionego uchwałą Nr XI/61/2015 Rady Gminy Wilczyce z
dnia 19 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1. otrzymuje brzmienie:”§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach zwany dalej „Ośrodkiem”
działa na podstawie:
1) uchwały Nr X/33/90 Gminnej Rady Narodowej w Wilczycach z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie
powołania jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz.163 z póź.zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013r., poz.885 z późn.zm.),
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015r., poz. 1515 z późn.zm.),
5) niniejszego Statutu;”
2. § 4 . otrzymuje brzmienie : „§ 4. 1. Podstawową działalnością Ośrodka jest ustalanie uprawnień,
przyznawanie, wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn.zm.) obejmujących:
1) świadczenia pieniężne,
2) świadczenia niepieniężne.
2. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z:
1) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
późn.zm.),

(Dz. U z 2015 r., poz. 114 z

2) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz.
162),
3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2016 r., poz.
169),
4) uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”na lata
2014-2020 (MP 2014 r., poz.671),
5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. , poz.
332 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z
późn. zm.),
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 581),
8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
9) ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1206 z późn. zm.),
10) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz .U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ),
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11) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) a
także inne zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej o charakterze własnym lub
zlecone.”
3. W § 7 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie : „stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych, świadczeń
wychowawczych i funduszu alimentacyjnego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wilczycach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Krakowiak
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/82/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r.
wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

w sprawie

W dotychczas stosowanym w Ośrodku Pomocy Społecznej Statucie uaktualnieniu poddaje publikacje
przepisów prawnych zawartych w § 1 i § 4 oraz wprowadza się:
1. zadanie wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.
U. z 2016 r. poz. 195)
2. wprowadza się możliwość obsady kadrowej do obsługi ww zadania
Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zostało ustalone świadczenie
wychowawcze dla rodzin wychowujących więcej niż jedno dziecko do 18 roku życia na drugie i kolejne
dzieci bez względu na dochód oraz na pierwsze dziecko z uwzględnieniem dochodu nie przekraczającego
800 zł na osobę w rodzinie oraz 1200 zł na osobę w rodzinie w przypadku dziecka niepełnosprawnego.
Wójt Gminy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tym zakresie, upoważnił kierownika
OPS.
Nadawanie oraz wprowadzanie zmian Statutu jednostkom organizacyjnym samorządu
terytorialnego, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 z późn. zm.) należy do kompetencji Rady Gminy.
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