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Poz. 1326
UCHWAŁA NR XVIII/122/2012
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 roku (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 10 ust. 1, art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.) Rada
Gminy Lubrza uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XXX/183/2005 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2006r. Nr 22, poz. 513)
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1 „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) i wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych,
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
4) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535, ze
zm.)
5) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 ze
zm.)
6) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192,
poz. 1378 ze zm.)
7) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493
ze zm.)
8) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149,
poz. 887 ze zm.)
9) Innych właściwych aktów prawnych,
10) Niniejszego statutu. „
2.§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
§ 4 ust. 2 „Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
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- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- przyznawanie zgodnie z upoważnieniem i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej
świadczeń,
- pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa, skierowanej na pomoc osobom
i rodziną we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie
warunków sprzyjających temu celowi,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej lub innych ustaw,
mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
- przyznawanie zgodnie z upoważnieniem i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o świadczeniach
rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania pomocy społecznej,
- wykonywanie zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zastrzeżonych
do kompetencji Gminy poprzez wpieranie i pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kaczkowski

