UCHWAI-A NR XII/91/16
RADY GMINY WROBLEW
z dnia 7l marca2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej we Wr6blewie
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustar.ly z dnia 8 mal'ca 1990 r. o sarnorzpdzie gminnym
(Dz. U.
z 2015 r.' poz' l5l5 z po2n. zm') oraz at1. I l0 ust. I ustav z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

spotecznej (Dz. U.
ustawy zdnia 11 lutego 2016r. o-pomocy"paistwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 22016 r.,pou.195), Rada Gminy \iir6blew uchwala, co nastgpuje
:
l.W
Statucie
Gminnego
osrodka Pomocy Spolecznej we Wr6blewie, kt6ry stanowi zalqcznik nr
$
do Uchwaly nr XXIlIll23ll2 Rady Gminy Wr'6blew z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
wpr.owadza sip nastgpr.rj4ce

z2015t.,poz'

163 zp6Ln. zm.)

w zwiqzkuzart.53

ust.

l

1

zmiany:
1) S 4

w Rozdziale 2 otrzymuje brzmienie

:

,,Do zadah realizowany ch przez Gminny oslodek Pomocy Spolecznej nale2y w szczeg6lnoSci

:

l) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy spolecznej, w tym problem6w
spolecznych, potzeb socjalnych zalowno jednostkowych jak i Srodowiskowych wysippujacych
na terenie

gminy Wr6blew;

2)przyznawanie i wyplacanie Swiadczeri pomocy spolecznej w oparcitr o ustawg
o pomocy spolecznej;

z

dnja

j2

marca 2004 r.

3) prowadzenie pracy socjalnej, doradztwa dla klient6w Gminnego osrodka pomocy Spolecznej
w zakresie
g dnych p otr zeb s o cj alnych;

zasp okaj ani a niezb

4) aktywizacja Srodowiska lokalnego w celu przeciwdzialania wykluczeniu spolec znemrL, poprzez realizacjp
program6w i projekt6w socjalnych;
5) koordynacj a zadan zwiqzanych z polnocq spoleczn4;

z dnia 13 paidziernika 1998 r. o systemie ubezpieczei't spolecznych , poprzezoplacanie
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby rezygnuj4ce z zatruclnjeni,a, w 'zwiqzku

6)realizacja ustawy

skladek

z koniecznoSci4 sprawowania opieki na czlonkjem rodziny;

7)prowadzenie dzialah zwiqzanych z profilaktykqi rozwiqzywaniem problem6w alkoholowych

ustawy zdnia26 paidziernika 1982 r. o wychowaniuw rrzeiwoScii przeciwdzialaniualkoholizmowi;
8) prowadzenie postgpowah zwiqzanych ze Swiadczeniami rodzin-nymi zgodnie z ustaw4
2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych;

z

w

my6l

dnia2g listopada

9)prowadzenie postgpowa(t zzakresu Swiadczerl zfunduszu alimentacyjnego oraz spraw dotyczqcych
dlu2nik6w alimentacyjnych w oparciu o ustawg

zdnia2l wrzelnia200ir.

do aliment6w;

10)ustalanie prawa do dodatk6w mieszkaniou,ych

iich

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

o pJ,no.y

orotor

wypLata na podstawie ustawy

l1)ustalanie prawa do Swiadczeri zdrowotnych w mySl ustawy
opieki zdrowotnej finansowanej ze Srodk6w publicznych;

z dnia27

z

uprawnionyn1

dnia21 czerwca

sierpnia2004 r. o Swiadczeniach

12)realizacjazadanv,rynikaj4cychzustawyzdnia2glipca2005r.o przeciwdzialaniuprzemocywr.odzinie
a w szczeg6lnoSci obstug a or ganizacy jno-techniczna zespolu interdyscyplinarnego;
73) organizacja pracy zrodzinqzgodnie z ustawe
pieczy zastgpczej;

z

dnia

9

czerwca 2011

r. o wspieraniu rodz)ny i systemie

14)przyznawanie dodatl<u energetycznego zgodnie ztstawqzdnia l0 kwietnia 1997 r.prawo
energetyczne;
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15)

prowadzenie postgpowali

w

zamieszkalych na terenie gminy
odwiaty;
16) prowadzenie postgpowari
4 kwietnia 2014 r' o ustaleniu

sprawach przyznawania swiadczeri pomocy
materiarnej dra uczni6w
ustawy z dnia 7 wrzesnja 199r r. o

wiott"* r; ;;;;;e

w sprawach o przyznanie
i rvypracie ruritioir ara

systemie

zasilku dla opiekuna na podstawie
ustawy

z

dnja

"piit""u*,
17) przyznawanie Karty Duzej
Rodz iny olaz wydawanie d,ecyzji,w
przypadku odmowy przyznania Karry
dta iodzin

*i.i"a'i.i'vJ ,

It:iff'"Jff#f;#"rirosramu
'02::r?','.^ta

zadan wynikaj4cych z ustawy

$ 2' Wykonanie uchwaty powierza si9

Spolecznej.

$ 3' uchwala wchodzi

L6dzkiego.

w

Lrycie

z

dnia

il

zgodnii

0

ixiiq-i

dnia 5 grudnia 2014

r.

lutego 2016 r.o pomocy parisrwa w wychowywaniu

w6jtowi Gminy wr6blew i Kierownikowi
Gminnego osrodka pomocy

po uplywie 14 dni od daty ogtroszenia
w Dzienniku urzgdowym wojew6dztwa

P
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