
Uchwała Nr XX/77/2008
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni 

Na  podstawie  art.  40  ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) oraz art. 12 ust. 2 ustawy 
z  dnia  7  września  2007r.  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów
(Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  192,  poz.  1378  oraz  z  2008  r.  Nr  134,  poz.  850)
u c h w a l a    s i ę,  co następuje:

§ 1. W  załączniku  do  uchwały  Nr  XIX/71/2005  Rady  Gminy  Świedziebnia
       z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 
       Pomocy Społecznej w Świedziebni wprowadza się następujące zmiany: 

  1) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
     „2a. Ośrodek  realizuje  zadania  w  zakresie  świadczeń  z  funduszu 
             alimentacyjnego określone ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
             osobom  uprawnionym  do  alimentów  (Dz. U.  Nr  192,  poz.  1378
             z późn. zm.).”;
  2) w § 8:
      a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
          „3) stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.”;
      b) w ust. 5 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
          „6a) w  zakresie  udzielonych  upoważnień  realizuje  zadania  określone 
                  ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 
do                   alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).”;
      c) w ust. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
          „7) czynności, o których mowa w pkt 5, 6 i 6a mogą być wykonywane 
                przez  innego  pracownika  Ośrodka  w  ramach  udzielonego 
                upoważnienia.”;
      d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
          „8. Zadania,  określone  w  ustawie  o  świadczeniach  rodzinnych
                oraz  w  ustawie  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów 
                wykonywane  są  przez  pracownika  (pracowników)  zatrudnionego 
                (zatrudnionych) na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych i funduszu 
                alimentacyjnego.”;



  3) w § 11 ust. 2  otrzymuje brzmienie:
      „2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie 
            postanowienia  ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej 
            (Dz. U.  z  2008  r.  Nr  115,  poz.  728),  ustawy  z  dnia  28  listopada
            2003  roku  o  świadczeniach  rodzinnych  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  228,
            poz. 2255 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
            osobom  uprawnionym  do  alimentów  (Dz. U.  Nr  192,  poz.  1378
            z późn. zm.).”.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  i  Kierownikowi 
       Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Świedziebni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Bejger


