
UCHWAŁA NR XXX/160/2020 
RADY GMINY SADKOWICE 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) Rada Gminy Sadkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XXVII/180/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. poz. 1408), 
zmienionej uchwałą Nr XV/94/2016 z dnia 14 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/180/09 Rady 
Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sadkowicach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1519), wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 6 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: ,,§ 6. 2. Ośrodek realizuje zadania wynikające z: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876); 

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111); 

3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 808 z późn. zm); 

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 218 z późn. zm); 

5) ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm); 

6) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2407); 

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2020 r. 
poz. 821); 

8) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. 2020 r. 
poz. 1297); 

9) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1348); 

10) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (t.j. Dz.U. 2020 r. 
poz. 1329); 

11) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. 2018 poz. 1061 z późn. zm.); 

12) innych przepisów prawa z zakresu osłony socjalnej, w tym prorodzinnej.”. 

2. § 7 otrzymuje brzmienie: ,,§ 7. Do zadań Ośrodka należy: 

1) przyznawanie i realizacja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przewidzianych przepisami prawa; 

2) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej i inne świadczenia 
socjalne oraz sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; 

4) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywana problemów społecznych oraz wynikających z niej 
programów integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

5) realizacja innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb; 

7) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej; 
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8) realizacja zadań wynikających z innych ustaw mających na cel ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup 
społecznych; 

9) realizacja zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jan Idzikowski 
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