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UCHWAŁA NR XXXIV/193/2017
RADY GMINY PCIM
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu uchwalonego
Uchwałą Rady Gminy Pcim Nr XII/63/2015 z dnia 20 listopada 2015r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 7032 w brzmieniu:

w § 2 w ust. 3 dodaje się punkt 8:
„8) - Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)”

paragraf 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Do zadań GOPS należy również:
1. ustalanie prawa i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
2. ustalanie prawa i wypłacanie dodatków energetycznych,
3. ustalanie uprawnień osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotne finansowanych ze środków
publicznych,
4. przyznawanie i wypłacanie stypendium szkolnego oraz zasiłków szkolnych,
5. wytyczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne,
6. kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności
do organów określonych odrębnymi przepisami,
7. realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
8. wykonywanie innych zadań, z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy.”
w § 9 dodaje się pkt. 12 w brzmieniu:
„12. Dla realizacji zadań statutowych Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów
i instrukcji.”
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

