UCHWAŁA NR XXIV/174/2012
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.
146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 592) art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106,
poz. 622, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy w Lipniku uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/46/2004
Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipniku, zmienionym uchwałą Nr XXXX/289/2006 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku, uchwałą Nr XXIII/171/2008 Rady Gminy
w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku, uchwałą
Nr XXXVI/302/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lipniku wprowadza się następujące zmiany:
1. §1 otrzymuje brzmienie:
„Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:”.
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami).
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi
zmianami).
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi
zmianami).
4) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992
z późniejszymi zmianami).
5) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi
zmianami).
6) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1,
poz. 7 z późniejszymi zmianami).
7) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493
z późniejszymi zmianami).
8) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887
z późniejszymi zmianami).
9) Niniejszego Statutu.
10) Innych aktów prawnych. ”
2. dodaje się §6 b w brzmieniu:
„1. Ośrodek wykonuje zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do
których w szczególności należy:
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1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
2) organizacja i nadzór pracy asystentów rodziny oraz tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji
przez asystentów rodziny,
3) tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji i zadań opiekuńczo- wychowawczych poprzez
udzielenie wsparcia asystenta rodziny, pomocy rodziny wspierającej, zapewnienia dostępu do
specjalistycznego poradnictwa,
4) finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji asystentów rodziny oraz kosztów związanych
z udzieleniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające,
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym,
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie
ich właściwemu wojewodzie,
7) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległości z tytułu
nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za okres dłuższy niż 12
miesięcy,
8) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej zamieszkałego na terenie gminy
9) realizowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynikających z rządowych
programów z zakresu wspierania rodziny.
2. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do
których w szczególności należy:
1) opracowanie i realizowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie,
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych
kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
3) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych i ich obsługa,
4) zapewnianie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipniku.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku oraz
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Lipniku
Stanisław Mazur
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