UCHWAŁA NR XL/373/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.1) ) i art.11 ust.2 i art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.2) ) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.3) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym stanowiącym załącznik
Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/278/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 marca 2013r. (t.j.
Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017r. poz.1904, poz.2318) wprowadza się następujące zmiany:
1) w §5 dodaje się pkt 20 w następującym brzmieniu: ,,20) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start” (Dz.U. z 2018r.
poz.1061)“;
2) w §7 dodaje się pkt 18 w następującym brzmieniu:
„18) prowadzenie postępowań i wydawanie rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych,
przekazywanie informacji w sprawach z zakresu rządowego programu ,,Dobry start.“;
3) w §13 ust.1 otrzymuje brzmienie: "W strukturach Ośrodka działa komórka organizacyjna pod nazwą
"Referat Świadczeń Społecznych”, która realizuje świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna,
sprawy związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz pomoc osobom
uprawnionym do alimentów, świadczenia wychowawcze 500+, dodatki mieszkaniowe, dodatek
energetyczny, świadczenia ,,Za życiem”, świadczenia ,,Dobry start”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

1) Zm.

i 1000
z 2018 r. poz. 1000
3) Zm. 38, 1292, 1428 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700
2) Zm.
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