
                                   UCHWAŁA NR XV/115/16 

                                                  RADY GMINY LIPNO 

 

z dnia 26 kwietnia 2016  roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 ), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.
1
) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 r. z późn. zm.
2
), uchwala się, co następuje:   

 

§ 1.  W załączniku do uchwały Nr XIII/99/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2016 roku 

w sprawie uchwalenia  Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3.  Ośrodek realizuje zadania przekazane przez Wójta Gminy Lipno w zakresie świadczeń 

rodzinnych, świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla 

opiekuna, pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów”  

2) w § 4 po punkcie 11 kropkę zastępuje się średnikiem i   dodaje się punkt 12 w brzmieniu: 

„ 12) prowadzenie spraw w tym ustalanie prawa do świadczeń wychowawczych  i ich 

realizacja na podstawie ustawy” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, z 2015 r., poz. 693 

,poz. 1045 , poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359 , poz. 1607 i poz. 1830, z 2016 r. , poz. 195 
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938,  poz. 1646, z 2014 r., poz. 

379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, 

poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 , z 2016 r. poz. 195. 



 

UZASADNIENIE 

  

 

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195) organy gminy wyznaczają lub tworzą 

jednostkę organizacyjną właściwą do realizacji zadań z zakresu świadczenia 

wychowawczego. 

  

 W Gminie Lipno jako właściwa jednostka organizacyjna zastał wyznaczony Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie – Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Lipno z dnia 

24 marca 2016 r w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie 

jako jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 

 

 W związku z powyższym zachodzi konieczność rozszerzenia katalogu zadań 

realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, określonych w Statucie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie nadanym Uchwałą Rady Gminy Lipno Nr 

XIII/99/16 z dnia 18 lutego 2016 r. 

 

 Wnoszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 

 


