
UCHWAŁA NR XV/90/2016
RADY GMINY KĄKOLEWNICA

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 29 marca 2011r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej ( Dz. U. z 2015r., poz. 163, z późn. zm.), Rada Gminy Kąkolewnica uchwala , co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 29 marca 2011r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy wprowadza się następujące zmiany: 

W § 5 ust. 3 dodaje się pkt 8, 9, 10 w brzmieniu: 

„8) realizacja zasiłków dla opiekunów, 

9) realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, 

10) realizacja zadań z zakresu świadczenia wychowawczego”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kąkolewnica. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Król
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Uzasadnienie
Zmieniony Statut porządkuje pod względem formalno-prawnym funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kąkolewnicy, wprowadza aktualizacje zapisów dotyczących podstaw prawnych działania i realizacji 
powierzonych zadań, tj. realizacji zasiłków dla opiekunów, na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567), realizacji zadań związanych 
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz. U. z 2014r. poz. 1683, z poźn. zm.). Statut wprowadza również nowe zadanie zlecone gminie przez 
administrację rządową- realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Na podstawie 
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 
195) Wójt Gminy wyznaczył jako jednostkę organizacyjną właściwą do realizacji zadań z zakresu świadczenia 
wychowawczego-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy. W związku z powyższym konieczne stało 
się wprowadzenie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy. 
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