
UCHWAŁA NR XXXV/61/2018
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 6, art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.)  oraz  art. 110 ust.1  ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1508  z późn. zm.) Rada Miejska uchwala,  co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy stanowiącym załącznik do 
Uchwały Nr XXVII/76/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy 
jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą:,, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy” oraz nowego 
brzmienia jej statutu (Dziennik  Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. 
poz. 3966) wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale II § 1otrzymuje brzmienie:

Rozdział II § 1

Ośrodek realizuje zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym:

- zadania własne gminy,

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

2) świadczeń rodzinnych,

3) dodatków mieszkaniowych,

4) prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

5) pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

6) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

7) świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

8) wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,

9) Karty Dużej Rodziny,

10) świadczenia wychowawczego,

11) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

12) prowadzenia postępowań w sprawach o których mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za 
życiem”,

13) rządowego programu ,, Dobry start”.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 26 listopada 2018 r.

Poz. 4007



2. W Rozdziale II po § 16 dodaje się § 17 w brzmieniu:

Do zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w szczególności należy wspieranie rodziny 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

3. W rozdziale II po § 17 dodaje się § 18 w brzmieniu:

Do zadań w ramach rządowego programu ,,Dobry start” należy:

1) prowadzenie postępowań w sprawie świadczenia dobry start,

2) wydawanie w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji,

3) przekazywanie informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 
2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start”.

§ 2. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i  Gminy Stopnica oraz kierownikowi Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Danuta Szczepanik
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