
UCHWAŁA NR XVI/84/2016
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 
nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu 
dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)

Rada Gminy w Dwikozach uchwala co następuje:

§ 1. 

W załączniku do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015 r. stanowiącym 
statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach w § 3 statutu dodaje się pkt. 12 o następującej treści:

"zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 195)"

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Marek Kozieł
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Uzasadnienie

W dniu 17 lutego 2016 r. opublikowana została ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195), która nakłada na organ właściwy obowiązek realizacji
zadania w zakresie świadczenia wychowawczego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy organ właściwy może w formie pisemnej upoważnić
kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach a także do wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie świadczenia wychowawczego. zarządzeniem Nr Or.I.120.07.2016 Wójta Gminy
w Dwikozach z dnia 23 lutego 2016 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach został
upoważniony do realizacji zadania w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego.

Z uwagi na powyższe należy zwiększyć zakres zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach o zapis
w statucie jednostki.
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