
                                                       Uchwała  Nr XXIX/229/09

                                                       Rady Gminy Masłów

                                                       z dnia 03 kwietnia 2009r.

  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2004 
roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Masłowie. 

        Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7,  pkt 9 lit h oraz art. 40 ust. 2 pkt  2, art. 41  ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 1, 
poz.7), art. 20 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. 
U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 29 września 1994r. o 
rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej  (tekst  jednolity z 2008r. Dz.  U. 
Nr 115, poz. 728 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1
1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 

2004 roku w sprawie  przyjęcia  Statutu  Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 
Masłowie zmienionej Uchwałą Nr XXIII/185/04 Rady Gminy Masłów z dnia 01 lipca 
2004 roku, Uchwałą Nr XLI/343/2006 Rady Gminy Masłów z dnia 02 marca 2004 
roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) W Rozdziale II § 3 dodaje się punkt 10 w brzmieniu:
„10. Na podstawie ustawy  z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym  
do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz.7)  do zadań gminy zleconych  
z zakresu administracji rządowej należy:
- przyznawanie  i  wypłata  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  dla  osób 

uprawnionych  do  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  na  podstawie  tytułu 
wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna,

- prowadzenie postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia  z funduszu 
alimentacyjnego  na  podstawie  tytułu  wykonawczego,  jeżeli  egzekucja  prowadzona 
przez komornika sądowego jest bezskuteczna,

- prowadzenie  postępowania  wobec  dłużników  alimentacyjnych  oraz  świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego”

2) W Rozdziale II § 4 dodaje się punkt 9 w brzmieniu:
„9. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianej ustawą  o pomocy osobom uprawnionym  
do alimentów ”.
3)  W Rozdziale III § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Obsługa księgowa jest prowadzona 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie”.
4)  W  Rozdziale  III  §  7  dodaje  się  punkt  8  w  brzmieniu:  „Kierownik  wydaje  akty 
wewnętrzne w zakresie bieżącej organizacji Ośrodka w formie: zarządzeń, regulaminów, 
instrukcji.”



5)  W Rozdziale IV § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ośrodek używa pieczęci: 
-podłużnej o treści:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Masłów Pierwszy 
ul. Jana Pawła II 5 26-001 Masłów 
-  okrąglej  z  napisem  w  otoku  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Masłowie  i 
znakiem orła w środku.

                                                                

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów i Kierownikowi Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia   ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros 

                                                                        



Uzasadnienie  do Uchwały 
Nr XXIX/229/09
 Rady Gminy w Masłów
z dnia 03 kwietnia 2009r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr  XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z  dnia  27  maja  2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Masłowie. 

 Zgodnie  z  zapisem ustawowym  określonym  ustawą  z  dnia  7  września  2007r  o  pomocy 

osobom  uprawnionym  do  alimentów  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2009r.  Nr  1,  poz.7)  organ 
właściwy przekazał do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie realizację w/w ustawy. 

Pozwalał na to zapis w/w ustawy  aby zadanie to mogło  być realizowane poza Urzędem Gminy.  

W związku z tym  należało podjąć Uchwałę dokonując zmian w Statucie  Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w  Masłowie.  Ustawa  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów  zastępuje 

dotychczasową ustawę o zaliczce alimentacyjnej, którą to ustawę realizował Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  w  Masłowie.  Dlatego  też   uznaje  się,  że  jakoby była  to  kontynuacja  wcześniejszego 

zadania.  

Z dniem 01 stycznia 2009r. uległ  zmianie zapis art.  11 ustawy z dnia 29 września 1994r. 

o rachunkowości  (tekst  jednolity Dz.U.  z 2002r.  Nr 76 poz.  694 z późn.  zm.)  z  którego wynika, 

że  ksiegi  rachunkowe  muszą  być  prowadzone  w  siedziebie  jednostki  organizacyjnej.  W związku 

z powyższym obsługę księgową Ośrodka nie mogą prowadzić odpowiednie służby finansowe Urzędu 

Gminy w Masłowie i dlatego w Rozdziale III w § 7 ust. 7 wprowadza się zmiany i zapis w brzmieniu: 

„Obsługa księgowa jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie”.

Pozostałe zmiany statutu wynikają z bieżącego funkcjonowania placówki  i wprowadzeniu 

do adresu nazwy ulicy.

Uchwała zostanie podjęta na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7,  pkt 9 lit h oraz art. 40 ust. 2 pkt 

2, art. 41  ustawy   z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r.  o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz.7), art. 20 ust. 2  ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. 

zm.), art. 11 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 76 

poz. 694 z późn. zm.),  art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst 

jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn.zm.)

Sporządziła:

M.Dolezińska


