
UCHWAŁA NR XIV/88/2012 

RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA  

z  dnia 01 lutego 2012 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu. 

                             Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt.  2 1 ustawy z dnia o samorządzie gminnym (Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) 

Rada Miejska w Wąsoszu 

uchwala co następuje : 

§ 1 

W załączniku do   uchwały  Rady Miejskiej Wąsosza Nr X/57/99 z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie 
nadania statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu § 5 otrzymuje brzmienie: 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z : 

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze 
zmianami). 

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 
ze zmianami). 

3) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz. U. z  2009 
r, Nr 1, poz. 7 ze zmianami). 

4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy w rodzinie (Dz. U. 180, poz. 1493 ze zmianami). 
5) Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego  „Pomoc paostwa w 

zakresie dożywiania  ” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zmianami). 
6) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 

ze zmianami). 
7) Ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 

149, poz. 887.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 

 



Uzasadnienie 

                 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) od dnia 1 stycznia 2012 r. gmina jest zobowiązana do organizacji 
pracy z rodziną. Podmiotem wyznaczonym do realizacji tego zadania  jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej .  W związku z tym istnieje  potrzeba rozszerzenia zakresu  zadao wykonywanych przez  
Ośrodek  Pomocy Społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporz. M.Michta 


