UCHWAŁA NR XIV/89/16
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie
Na podstawie art.18 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz. 1045, poz.1890) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVI/183/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 18 września 2013 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dłutowie, wprowadza się
następującą zmianę:
§ 1. ust. 5 otrzymuje brzmienie: ,,Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności w oparciu o następujące przepisy:
1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.);
2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
3) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);
4) ustawę z dnia 28 listopada 200 3r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn.
zm.);
5) ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r.
poz. 169 z późn. zm.);
6) ustawę z dnia 29 lipca 200 5r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1390);
7) ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz.
332 z późn. zm.);
8) ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.);
9) ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r.
poz.195);
10) ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn.
zm.);
11) inne niż wskazane wyżej przepisy prawa dotyczące działalności Ośrodka;
12) niniejszy statut.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów oraz Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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