
 

 

UCHWAŁA NR 16.173.2016 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 22 marca 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 6.071.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie uchwalenia statutu 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 110 ust. 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1.  W statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach, stanowiącym załącznik 

do Uchwały Nr 6.071.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 kwietnia 2015 roku,  w sprawie uchwalenia 

statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach, wprowadza się następujące zmiany: 

1. §1 otrzymuje brzmienie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach zwany dalej 

„Ośrodkiem” działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) 

2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, 

poz. 1202 z późn. zm.) 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) 

4) ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 roku, 

poz. 115 z późn. zm.) 

5) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) 

6) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2014 roku, poz. 1619 z późn. zm.) 

7) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz.163) 

8) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku,     

poz. 23 z późn. zm.) 

9) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: (Dz.U z 2015 roku    

poz. 114 z późn. zm.) 

10) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  (Dz. U. z 2014 roku, 

poz. 567) 

11) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 roku, 

poz. 169) 
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12) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U.        

z 2015 roku, poz. 121) 

13) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 581 z późn. zm.) 

14) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 966                

z późn. zm.) 

15) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku poz. 1059 z późn. zm.) 

16) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 roku, 

poz. 135 z późn. zm.) 

17) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku; Nr 180, 

poz. 1493) 

18) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 roku poz. 1863 z późn. zm.) 

19) ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r.           

poz. 195) 

20) Innych aktów prawnych, niezbędnych do funkcjonowania jednostki i realizacji zadań. 

21) Niniejszego statutu. 

2. w § 4 ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:"11) ustalanie i wypłacanie świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci." 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Mateusz Kluba 
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