
Projekt

z dnia  10 lutego 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2005 r. 
w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2005 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ośrodek działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1228 z późn. zm.), 

6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.), 

7) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), 

8) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.), 

9) ustawy z dnia z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 
1375 z późn. zm.), 

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 

11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 135 z późn. zm.), 

12) innych właściwych aktów prawnych, 

13) postanowień niniejszego Statutu.”;

2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz z ustawy Prawo 
energetyczne;”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organizacja wewnętrzna Ośrodka: 

1) dział finansowo – księgowy, 

2) dział pomocy środowiskowej, 
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3) dział organizacji usług, 

4) dział administracyjno - pracowniczy i BHP, 

5) dział dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, 

6) dział profilaktyki alkoholowej, 

7) dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

8) Dom Dziennego Pobytu, 

9) zespół do spraw asysty rodzinnej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie 
Infromacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach . 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Podjęcie ww. uchwały wynika ze zmiany przepisów prawa tj. realizowania zadań wynikających z ustawy.

Prawo energetycznem.in.: przyznawanie, wypłacanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
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