
UCHWAŁA  Nr XXIII/205/21 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1372), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1876 ze zm.) oraz § 28 ust. 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie stanowiącego 

załącznik do uchwały nr XX/186/21 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2021 r., poz. 1863) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie stanowiącym załącznik do uchwały nr 

XX/186/21 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gnojnie wprowadza się następujące zmiany: 

1) §3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Ośrodek działa w oparciu o przepisy: 

1) uchwały nr XI/37/90 Gminnej Rady Narodowej w Gnojnie z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”; 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372); 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 305); 

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217); 

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 111 za zm.); 

7) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2020 r., poz. 517 ze zm.); 

8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 685); 

9) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 423 

ze zm.); 

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.); 

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r., poz. 1249); 

12) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 877 ze zm.); 

13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 821 ze zm.); 

14) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282); 

15) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781); 

16) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 735); 

17) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r., poz. 

2407 ze zm.); 

18) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1329); 

19) ustawy z dnia 23 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1348 ze zm.); 

20) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.); 
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21) uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., 

poz. 1007.); 

22) niniejszego statutu; 

23) Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka; 

24) innych przepisów prawa.”; 

2) w §6 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Ośrodek realizuje świadczenia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów, wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”; 

3) §27 otrzymuje brzmienie: 

„§ 27. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określają: 

1) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282); 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia 

pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.); 

3) przepisy Kodeksu pracy (Dz.U z 2020 r., poz. 1320) i przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy; 

4) ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek 

sfery budżetowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1872); 

5) wewnętrzne regulaminy; 

6) inne przepisy prawa.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gnojnie. 

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

Województwa Świętokrzyskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5941F439-C702-4D27-AEC0-EC186CB16969. Podpisany Strona 2 z 3



UZASADNIENIE 

Wprowadzane zmiany wynikają z konieczności aktualizacji przywołanych w statucie aktów prawnych 

i ich publikatorów oraz rozszerzenia katalogu zadań realizowanych przez Ośrodek. 

W związku z tym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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