
 

 

UCHWAŁA NR 100/XIII/2016 

RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach zatwierdzonym uchwałą  

Nr 136/XVIII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 4 września 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Włodowicach wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 dodaje się pkt 13-17 w brzmieniu: 

„13. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1059  

z późn. zm.); 

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

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.); 

15. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity Dz.U.  

z 2016 r., poz. 162); 

16. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.); 

17. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195);” 

2) w § 5 dodaje się pkt 7-10 w brzmieniu: 

„7) załatwianie spraw związanych z dodatkami energetycznymi na podstawie ustawy Prawo energetyczne, 

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

9) realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

10) realizacja zadań z zakresu świadczenia wychowawczego określonych ustawą o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 maja 2016 r.

Poz. 2624



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Alojzy Leśniak 
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