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't.r.il\l! UCHWAŁA Nr xDV93/201ó
Rady Gminy w Czerminie
z dnie l6 wr'eśnił 20l6 r-

w sDrawie zmian w st&tucie Gminnego ośrodka PoEocY sDolecznei w czermitrie

Na podstawię ait. 7 ust.l pkt ó i 6ą art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

z drria 8 maTca 1990 r. o samorządŻię gminnyrn (tj. Dz. U. z 2073 t., poz- 594

zpó^. zrr!.) w z9łiąz.](! z art. 1l0 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społęcmęj

(tj. Dz. U. z 2ol3 t. poz. I82 z póżl' zrrL.)',oraz arl'l7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publiczrrych (tj. Dz. U. z 2013 r, poz.885 z późn' złrt ) Rada Gminy w czsrminię

uchwala, co następuje:

$1

w statucie Gminnęgo ośrodka Pomocy społęcznęj \ł częrminię stanowiącego załącmik nr 1

do Uchwały ft XLI/220D0I4 Rady Gminy w częrminie z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego ośrcdka Pomocy społ€cznej w Czerminię wprowadza

się nasĘpujące zmiany:

l.w rozdz. I statutu s 1 dodaje się pkt. 19 o następując}łn brznięniu:

Ustawy z dnia l1 lutęgo 2016 roku o pomocy państwa w wychow}.'\ aniu dzięci (Dz. U.

22016 tokltpoz, 1,95\,

2. w rozdŻ. II statutu $ 5 dodaie się pkt. 9 o następuiącym brzmieniu:

Zad'afia wyn*Ąące z ustawy o pomocy państwa w wychorływaniu dzieci.

3. w rozdz. Iv statutu s12 pkt.l otrz},rnuie następuiące brzmieńe:

1. Do realizacji zadań Gminnego ośrodka Pomocy Społeczrrej w Czermińe w1różnia

się następujące dziĄ:

dżałfinansowo księgowy;

dział pomocy środowiskowej i świadczeń;

dział świadczeń rodzirrnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia
wychowawczęgo.



4. W rozdz. Iv statutu s 1 2 pkt.2 otrz}muje następujące brznienie:

2. W skład ośrodka wchodzą następującę stanowiska pracy:

. kierownik oślodką

. głó\łny księgowy'

r pracownicy socjalni,

. stanowiska Pracy ds. świadczeń rodzinnych, fundusŻu eli'nenta.yjnego omz

postępowania wobec dhrźników alimentacinych, świadczenia wychowawczego.

5. Dokonuje się aniany oz/llaczęnlarczAziałów w statucię w ten sposób, ze dotychczasowy

rozdział vI otrz}'rnuje oznaczęnię jako rczAział v, a dotychczasowy rozdział vII otrzymuję

oznaczenie jako rczdział vI.

s2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy czermin.

s3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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