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UCHWAŁA NR XXXIII/55/2014
RADY GMINY STOPNICA
z dnia 21 października 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) Rada Gminy Stopnica uchwala, co
następuje:
§ 1.
W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy stanowiącym załącznik do Uchwały Nr
XXXIII/3/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy ( Dz.Urz.Woj. Święt. Nr 137 z dnia 23 kwietnia 2010 r.)
a zmienionego Uchwałą Nr XXX/17/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. ( Dz.Urz.Woj.Święt. poz. 1599 z dnia
19 maja 2014 roku) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5. Ośrodek realizuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
2) świadczeń rodzinnych,
3) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
4) świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
5) dodatków mieszkaniowych,
6) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
7) świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
8) wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
9) prowadzenia postępowań w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
2. Po § 10 d dodaje się § 10 e w brzmieniu:
§ 10. e. Do zadań w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej
Rodziny należy:
1) przyjęcie wniosku o przyznanie Karty,
2) analiza dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty,
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4) wydanie Karty członkom rodzin wielodzietnych.
§ 2. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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