
UCHWAŁA NR XXXVI/221/2013
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym Dz.U. z 2013r., poz. 594./ oraz art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej /Dz. U. z 2009r.Nr 175, poz. 1362 ze zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/90/2005 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 stycznia 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie wprowadza się 
następującą zmianę: 

1. w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) organizowanie pracy z rodziną zgodnie z ustawą z dnia 
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pracę z rodziną 
organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania. Zadanie to gmina może zlecić innym 
podmiotom takim jak: 
1) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub 
pomocy społecznej, 
2)osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz gwarancji sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej. 
Mając na uwadze zakres realizowanych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należy uznać za 
stosowne zlecenie realizacji tego zadania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie. 
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