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z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy uchwalonego
uchwałą Nr XVII/86/2008 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca 2008r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2008r.
Nr 42, poz. 819 z późn. zm.)
1) w Rozdziale I Postanowienia ogólne – zmienia się treść ust. 2, który po zmianach otrzymuje nowe
brzmienie:
„2. Ośrodek działa na podstawie prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz innych przepisów wydanych na jej podstawie,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
5) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
6) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
7) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
8) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
9) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,
10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,
11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
12) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
13) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
14) niniejszego statutu.”;
2) w Rozdziale II Cele i zadania
a) w ust. 4 po pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„4) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.”,
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b) ust. 5 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„5.1. Ośrodek wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej.”,
c) w ust. 5 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„5.3. Ośrodek wykonuje również zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, a także inne zadania zlecone Ośrodkowi realizowane w oparciu o przepisy szczególne.”;
3) w Rozdziale III Zarządzenie i organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej
a) ust. 9 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„9.5. Na podstawie udzielonego przez Burmistrza upoważnienia Kierownik Ośrodka wydaje decyzje
administracyjne związane z działalnością Ośrodka.”,
b) uchyla się ust. 9 pkt 5 ppkt 1
c) uchyla się ust. 9 pkt 5 ppkt 2
d) uchyla się ust. 9 pkt 5 ppkt 3
e) ust. 9 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„9.6. Decyzje administracyjne dotyczące działalności Ośrodka poza Kierownikiem Ośrodka wydaje
upoważniony przez Burmistrza, na wniosek Kierownika, pracownik Ośrodka.”,
f) uchyla się ust. 9 pkt 7.
4) w Rozdziale IV Gospodarka finansowa ust. 11 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„11.2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalany i zatwierdzany przez
Kierownika Ośrodka na podstawie przyjętej uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski

