
UCHWAŁA NR XXXI/208/2012
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 7 września 2012 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z poźn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, uchwalonego uchwałą nr 
XXXI/369/2004 Rady Gminy Świdnica z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Świdnicy, zmienionego uchwałą nr V/18/2007 z dnia 2 lutego 2007 r., uchwałą nr 
LXIV/521/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zwany dalej 
"Ośrodkiem" działa na podsatwie: 

a) uchwały nr 40/XI/90 Gminnej Rady Narodowej w Świdnicy z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, 

b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn.zm.), 

d) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.), 

e) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.), 

f) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), 

g) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz 7 z 
późn. zm.), 

h) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 
z późn.zm.), 

i) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 
z późn. zm.), 

j) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 
415 z późn. zm.), 

k) ustawy z dnia 27 sierpnia 2012 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), 

l) niniejszego statutu". 

2. §2 otrzymuje brzmienie: 
„Ośrodek realizuje zadania z zakresu: 

1) pomocy społecznej, 

2) świadczeń rodzinnych, 

3) dodatków mieszkaniowych, 

4) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

5) Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii, 

6) pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

7) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
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8) wspierania rodziny i pieczy zastępczej, 

9) promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

10) świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

11) zleconych gminie zgodnie z ustaleniami wojewody". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Świdnica 

Regina Adamska
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