UCHWAŁA NR XXI/124/2016
RADY GMINY HACZÓW
z dnia 17 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h i art.40 ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2015 r. poz. 1515 i 1890), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.
163, z późn. zm.)
Rada Gminy Haczów
uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/113/2012 Rady Gminy
Haczów z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje następującą treść w brzmieniu:
,,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie zwany dalej
Ośrodkiem funkcjonuje oraz wykonuje swoje zadania w oparciu o:
1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm),
2) uchwałę Nr IX/40/90 Gminnej Rady Narodowej w Haczowie
z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej –Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie,
3) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), oraz przyjęte na
podstawie tej ustawy programy pomocy społecznej,
4) ustawę z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195),
5) ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.),
6) ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162),
7) ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169),
8) ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.),
9) ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
10) ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn.
zm.),
11) ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.),

12) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) ,
13)ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 581 z późn. zm.),
14) ustawę z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1206 z późn. zm);
15)ustawę z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U
z 2015r,poz.2156 z późn. zm.),
16) ustawę z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U z 2015r. poz.121 z późn. zm.),
17) inne właściwe przepisy prawa nakładające obowiązki i
uprawnienia na ośrodek ,
18) niniejszy Statut,
2.W § 4 ust 1,2 i 3 otrzymuje nową treść w brzmieniu:
,,1.W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska:
-wieloosobowe stanowisko pracowników socjalnych,,
-wieloosobowe stanowisko usług opiekuńczych,
-wieloosobowe stanowisko
świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego,
-stanowisko głównego księgowego,
-stanowisko
do
spraw
dodatków
mieszkaniowych
i
pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
-wieloosobowe stanowisko asysty rodzinnej,
-stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych,,
,,2.Odpowiednio do uzasadnionych potrzeb
finansowych ośrodka mogą być
tworzone
pracy,,.
,,3.Schemat organizacyjny Ośrodka
Statutu otrzymuje nową treść w
niniejszej uchwały,,.
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4.W § 7 ust 4 otrzymuje nową treść w brzmieniu:
,,4.Ośrodek realizuje w imieniu Gminy Haczów inne zadania
publiczne, w tym zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie a w szczególności:
1) zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych,
2) zadania z zakresu dodatków energetycznych,
3) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych,
4) zadania z zakresu ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów
5) zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego,
6) zadania z zakresu stypendium i zasiłków szkolnych
7) zadania z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej,
8) zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
9) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
10)zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny,

11)zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,,.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zmiany w statucie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie.
Zlecanie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Haczowie
nowych zadań z zakresu administracji rządowej przypisanym do
realizacji gminom wynikających między innymi z:
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162),
- ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195),
powoduje potrzebę uaktualnienia statutu ośrodka uchwalonego
w dniu 23 marca 2012 r jak w załączonym projekcie Uchwały.

Haczów, czerwiec 2016r

