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Poz. 3267
UCHWAŁA NR XXXV/580/2018
RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
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 (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), w związku z § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1061),
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr VII/124/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 23.09.2015 r.
poz. 2917 ze zm.) wprowadza się zmiany, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach pozostają
w mocy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Łoboda
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/580/2018
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 lipca 2018 r.
Zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, zwany dalej „Ośrodkiem” prowadzi swoją
działalność, w szczególności, w oparciu o:
a/ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.);
b/ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077ze zm.);
c/ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2018 r.poz. 1260);
d/ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.);
e/ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz. U. z 2018 r.
poz. 998ze zm.);
f/ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.Dz. U. z 2015 r.poz. 1390);
g/ustawęz dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.);
h/ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);
i/ustawęz dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.);
j/ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 554 ze zm.);
k/ustawę z dnia 11 lutego
z 2017 r.poz. 1851 ze zm.);

2016 r.

o pomocy

państwa

w wychowywaniu

dzieci

(t.j.

Dz. U.

l/ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1860 ze zm.);
m/rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061);
n/uchwałę Nr XII/48/90 Rady Narodowej w Chojnicach z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie
utworzeniaGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach;
o/postanowienianiniejszego statutu;
p/inne ustawy oraz pozostałe akty prawa o zasięgu krajowym i lokalnym dotyczące samorządu,
w tymdziałalności ośrodka pomocy społecznej.
2. W § 4

ust. 1otrzymuje brzmienie:
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Ośrodek jest bezpośrednim realizatorem zadań własnych gminy, zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową, określonych w przepisach
obowiązującego prawa, głównie w ustawie o pomocy społecznej. Dodatkowo zobowiązany jest do realizacji
zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy (m.in. tworzenie i realizacja programów osłonowych),
bądź z rządowych programów pomocy społecznej, rządowych programów wsparcia rodzin z dziećmi (w
tym programu „Dobry start”), porozumień z organami administracji rządowej, innych ustaw,
w szczególności, o: wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, świadczeniach rodzinnych, pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Karcie Dużej Rodziny, systemie
oświaty - w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Łoboda

