
UCHWAŁA NR XXV/145/2017
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 24 marca 2017 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem" (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860) w związku z art. 20 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych 
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 z poźn. zm.)

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 niniejszego statutu dodaje się pkt. 13 o następującej 
treści:

„13. zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia publikacji.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Marek Kozieł
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Uzasadnienie

W dniu 17 listopada 2016 r. opublikowana została ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin "Za życiem„ (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860), która nakłada na organ właściwy obowiązek
realizacji zadań w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin wymagających pomocy.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci organ właściwy może w formie
pisemnej upoważnić kierownika OPS-u do prowadzenia postępowań w sprawach, a także do wydawania
decyzji administracyjnych w sprawie jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł. Zarządzeniem
Nr Or.II.0050.119.2017 z dnia 21 lutego 2017 r. Wójt Gminy upoważnił kierownika OPS-u w Dwikozach do
realizacji zadań zapisanych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
"Za życiem„.

Z uwagi na powyższe należy zwiększyć zakres zadań Ośrodka poprzez zapis w statucie jednostki.
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