
 

 

UCHWAŁA NR XIII/75/16 

RADY GMINY ŁUKOWICA 

z dnia 4 kwietnia 2016 roku 

W sprawie zmiany  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. ”h”, pkt 15, art. 40 ust. 2  pkt 2, art. 41 ust.1, art. 42   ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 110 ust.1.  ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.163, poz. 693, poz.1045, poz.1240, poz.1310, poz.1359, poz.1607, 

poz.1830),  art. 53 ust.1, w związku z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  

w wychowaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.195), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 296), Rada 

Gminy Łukowica  uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy, stanowiącym załącznik do Uchwały 

Nr V/15/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łukowicy (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 2276) wprowadza się następujące zmiany:. 

1) w § 2 ust.1: 

a) w pkt.1 wyrazy: ”(Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami: 

„(Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z poźn. zm.)”, 

b) w pkt 3 wyrazy: „(tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.163)”  zastępuje się wyrazami: 

„(tj. Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.)”; 

2) w § 2 ust. 2: 

a) w pkt.1 wyrazy: „(tekst jedn: .Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami: ”(tj. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)”, 

b) w pkt 2 wyrazy: „(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz.121)” zastępuje się wyrazami 

„(Dz. U. z 2015 r. poz.121 z późn. zm.)”, 

c) w pkt 3 wyrazy: ”(tekst jedn: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami: ” 

(tj. Dz. U. z 2015 r. z późn. zm.)”, 

d) w pkt 6 wyrazy: „(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz.1228 z późn. zm.)” zastępuje się  wyrazami: 

„(tj. Dz. U. z 2016 r. poz.169 z późn. zm.)”, 

e) w pkt 7 wyrazy:”(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami: 

„(tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1390 z późn. zm.)”, 

f) w pkt 8 po liczbie „332” dodaje się wyrazy: ”z późn. zm.)”, 

g) w pkt.9 wyrazy: „(Dz. U. z 2014 r. poz. 567)” zastępuje się wyrazami: 
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„(tj. Dz. U. z 2016 r. Nr 256 poz.162 z późn. zm.)”, 

h) w pkt 12 wyrazy: (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami: ”(tj. Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)”, 

i) w pkt 13 po liczbie „1863” dodaje się wyrazy: „z późn. zm”, 

j) w pkt14 wyrazy: ”(M.P. z 2013 r. poz.1024 z późn. zm.) zastępuje się wyrazami: 

„( tj. M.P. z 2015 r. poz.821 z późn. zm.)”, 

k) po pkt.14 dodaje się pkt15 w brzmieniu: 

„15)  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195  

z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.”; 

3) ) w § 6 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8)  realizowanie zadań, przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego dla osób 

uprawnionych, o których mowa w przepisach powołanych w) w § 2 ust. 2 pkt 15 Statutu”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia  1 kwietnia 2016 r.   

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Tomaszek 
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