
PROJEKT 

Uchwała Nr ....../2022 

Rady Gminy Smyków 

z dnia ………… marca 2022r.  

 

w sprawie:  zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Smykowie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy              

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1372             

z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 18, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.) Rada Gminy                   

Smyków uchwala co następuje:      

§1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie stanowiącym załącznik 

do Uchwały Nr 104/XV/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 30 marca 2016 roku zmienionym 

Uchwała Nr 148/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017r.  wprowadza się 

następujące zmiany:   

1) Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie w §2 otrzymuje nowe 

brzmienie:  

„§2. ust. 1. Ośrodek działa na podstawie niniejszego statutu i obowiązującego prawa,                 

a w szczególności w oparciu o przepisy: 

1) Uchwały Nr 12/II/92 Rady Gminy w Smykowie z dnia 11 kwietnia 1992 r. w sprawie 

utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie, 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. 

poz. 2268 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2020r. poz. 111 z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 877 z późn. zm.),  

6) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), 

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2022r.  poz. 447), 

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.                 

z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), 

9) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 

217 z późn. zm.), 

10) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2020r. poz. 685), 

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 20121r. poz. 1285 z późn. zm.), 

12) ustawa z dnia 25 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2021r. poz. 1249), 

13) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021r.  poz. 735 z póżn. zm.), 

14) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 



z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), 

15) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. 

poz. 1744)  

16) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst 

jednolity : Dz. U z 2020r. poz. 1297), 

17) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst 

jednolity : Dz. U. z 2019r. poz. 2407 z późn. zm.), 

18) ustawy z dnia z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet  w ciąży i rodzin                                                              

„Za   życiem" (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1329) 

19) ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. 

zm.) 

20) innych właściwych aktów prawnych. 

 

§2. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie stanowiącym załącznik 

do Uchwały Nr 104/XV/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 30 marca 2016 roku, zmienionym 

Uchwałą Nr 148/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017r.  wprowadza się 

następujące zmiany:  §9 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§9 otrzymuje nowe brzmienie: "Do zadań gminy z zakresu administracji rządowej należy 

prowadzenie postępowań w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych zgodnie z 

art. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wypłata zasiłków dla 

opiekunów zgodnie z ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r., wypłata świadczeń wychowawczych 

zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  

realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 20016 r. o wsparciu kobiet wciąży i 

rodzin „Za życiem”, realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku 

osłonowym.  

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świetokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.) nałożyła od stycznia 

2022r. na samorządy gminne realizację nowego zadania. Prowadzenie postepowań  o wypłaty 

świadczeń z formie dodatku osłonowego w ramach ustawy na terenie Gminy Smyków realizuje 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie. 

Stąd podjęcie niniejszej Uchwały uznaje się za zadane.   
 


