UCHWAŁA NR XXIV/191/2017
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
z dnia 30 stycznia 2017 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 (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 446, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 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
1) w § 1 ust. 2 dodaje się podpunkt o brzmieniu: „Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)”.
2) w § 4 dodaje się ust. 16 o brzmieniu: „Do zadań ośrodka w ramach ustawy należy prowadzenie postępowań
w sprawie o jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860), a także wydawanie decyzji administracyjnych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Badowski
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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 Uchwałą nr XIV/108/2016 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 marca
2016 r. statut został zmieniony.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)”.
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną
chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości
4000 zł. Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.
Właściwym do prowadzenia postępowania i ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia jest organ
właściwy, czyli wójt/burmistrz/prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy
społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o świadczenie.
Organ właściwy realizować będzie zadania dotyczące jednorazowego świadczenia jako zadanie
z zakresu administracji rządowej. Jednorazowe świadczenie i koszty jego obsługi są finansowane w formie
dotacji celowej z budżetu państwa. Środki na ten cel będą przekazywane gminom przez właściwych
wojewodów (dysponentów stosownych części budżetowych). Ze środków przekazanych gminom przez
wojewodów finansowane będą zarówno wypłaty jednorazowego świadczenia, jak i koszty związane
z obsługą tego zadania. Na obsługę zadania gminom będzie przysługiwać 3% otrzymanej dotacji na
jednorazowe świadczenie.
Zarządzeniem nr 2/2017 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 2 stycznia 2017 r. powyższe
zadania zostały powierzone do realizacji kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy
Kaszubskiej.
W związku z powyższym należy uaktualnić w statucie zapis odnośnie realizacji w/w Ustawy.
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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