UCHWAŁA NR XIV/108/2016
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r.,
poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść w załączniku do Uchwały Nr XLVI/342/2014 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z
dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy
Kaszubskiej w następujący sposób:
1) w § 1 pkt 2: podpunkt o brzmieniu: „rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla osób wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r., poz
755)” otrzymuje brzmienie: „ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2014 r., poz.
1863 z późn. zmianami)”;
2) dodaje się podpunkt: „ ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.
poz. 195)”;
3) w § 4 pkt 14 otrzymuje brzmienie: ”Da zadań ośrodka w ramach realizacji Ustawy o Karcie Dużej
Rodziny należy przyznawanie i wydawania Karty Dużej Rodziny”;
4) w § 4 dodaje się pkt 15: „ Do zadań ośrodka w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
należy prowadzenie postępowań w tej sprawie, przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Uchwałą nr XLVI/342/2014 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29 października 2014 r. został
uchwalony Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.
Z uwagi na postępujące zmiany w uregulowaniach prawnych należy dostosować statut do obecnie
obowiązujących przepisów.
Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2014 r. uchyliła rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych (Dz. U. poz. 755 i 836) z dniem 1 stycznia 2015 r. Natomiast Prezydent RP Bronisław
Komorowski podpisał 22 grudnia 2014 r. ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa, która określa zasady
przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.
W związku z powyższym należy uaktualnić w statucie zapis odnośnie realizacji w/w Ustawy.
Z dniem 1 kwietnia 2016 r. rusza program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodziny otrzymają
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz
zasady przyznawania i wypłacania świadczenia.
Powyższe zadania zostały powierzone do realizacji kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej. W
związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Uchwała niniejsza jest aktem prawa miejscowego na podstawie przepisów art. 40, 41 i 42 ustawy o
samorządzie gminnym i w związku z tym podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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