UCHWAŁA NR XX/127/2016
RADY GMINY TERESIN
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz § 5 i § 21 ust. 3 pkt 16 Statutu Gminy
Teresin (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2005 r. nr 163 poz. 5147) Rada Gminy Teresin
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie stanowiącym załącznik do uchwały
nr XXXIV/257/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 statutu otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r.
poz. 169 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 332 z późn. zm),
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz 1390
z późn zm.),
9) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195),
10) innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących działania Ośrodka,
11) niniejszego Statutu.”;
2) W § 9 statutu dodaje się pkt 5a o treści:
„5a) prowadzenie postępowań w zakresie świadczenia wychowawczego wynikających z ustawy z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)”;
3) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Dyrektor Ośrodka przeprowadza okresową ocenę pracowników Ośrodka zatrudnionych na
stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych na zasadach określonych
w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202
z późn. zm.)”;
4) § 24 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard
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