
UCHWAŁA NR 76/XIV/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 29 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 141/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 31 marca 2016 r. 
w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie (Dz. U. Woj. Podl. z 2016 r. 
poz. 1751 i 2024) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dodaje się pkt  20 i pkt  21 w brzmieniu:

„20) ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 473);

21) uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego 
programu „Dobry Start” (M. P. z 2018 r. poz. 514)”;

2) §7 otrzymuje brzmienie:

„Do zadań realizowanych przez Ośrodek w szczególności należy:

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidywanych ustawą o pomocy społecznej;

2) praca socjalna;

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 
potrzeb.”;

3) skreśla się§ §8 i 9;

4) w §10 dodaje się pkt 11 i pkt 12 w brzmieniu:

„11) realizatorem ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

12) realizatorem uchwały w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.””;

5) w §18  dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:

„3. Ośrodek prowadzi postępowanie i wydaje decyzje administracyjne w sprawach o przyznanie 
jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za 
życiem”.

4. Ośrodek prowadzi postępowanie i wydaje rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia ”Dobry start.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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