
  

UCHWAŁA NR XXXI/248/16 

RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE 

z dnia  22 grudnia 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, art. 40 ust. 2 pkt. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym /Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579/ Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie przyjętego Uchwałą 

Nr XLIII/322/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie statutu Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Jędrzejowie, tekst jednolity Uchwała Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i 

Gminy w Jędrzejowie, wprowadza się następujące zmiany: 

§ 3. otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Ośrodek prowadzi swoją działalność na podstawie niniejszego Statutu oraz innych przepisów prawa, 

a w szczególności: 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z poźn. zm/. 

2. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm./. 

3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2016r. poz. 1518 z późn. zm./. 

4. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. z 2016 r. poz. 169 

z późn. zm./. 

5. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów /Dz. U. z 2016 r. poz. 162 

z późn. zm./. 

6. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny /Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm./. 

7. Ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm/, 

8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

/Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm/. 

9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r. poz. 1870/. 

10. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2016 r. poz. 

575 z późn. zm/. 

11. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /Dz. U. z 2016 r. poz. 195 

z poźn. zm./. 

12. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne /Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm/. 

13. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. z 2015r. poz. 1390/”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Jędrzejowie 

mgr Maria Barańska 
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