
Uchwała  Nr XLVI/356/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

  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.)  art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy  
społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) § 9 ust. 2 Załącznika 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  (Dziennik 
Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z  dnia 23 sierpnia  2004r.  Nr 148,  poz.  2000) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 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, 
Uchwałą  Nr  Nr  XXIX/229/09   Rady  Gminy  w  Masłów  z  dnia  3  kwietnia  2009r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) W Rozdziale I § 1 otrzymuje brzmienie: 
            „1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie zwany dalej „Ośrodkiem”  
                 działa na podstawie: 

1) Uchwały  Nr  IX/39/90  Gminnej  Rady  Narodowej  w  Masłowie 
z dnia 20 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod 
nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie”,

2) ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym (tekst  jednolity 
Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

4) ustawy  z  dnia  28  listopada  2003r.  o  świadczeniach  rodzinnych  (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

5) ustawa  z  dnia  07  września  2007r.  o  pomocy  osobom  uprawnionym 
do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz.7 z późn.zm.)

6) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.),

7) innych właściwych aktów prawnych.



2)  W Rozdziale II § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„ Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na 
podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3)  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz 
rozwój specjalistycznego wsparcia;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 
posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt 
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki”.

3) W  Rozdziale  II  §  3   ust.   6  otrzymuje  brzmienie:  
      „Do zadań własnych gminy realizowanych  na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy 
        z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 
        z późn.zm.) należy:

1)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2)  podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  
z  rozeznanych  potrzeb  gminy,  w  tym  tworzenie  i  realizacja  programów 
osłonowych;
3) współpraca  z  powiatowym  urzędem  pracy  w  zakresie  upowszechniania 
ofert  pracy  oraz  informacji  o  wolnych  miejscach  pracy,  upowszechniania 
informacji                    o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach”.

4)  W  Rozdziale  II  §  3   ust.   7  otrzymuje  brzmienie:  
 „Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym na podstawie art. 17 ust. 
           1 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, 
           poz. 1362 z późn.zm.) należy:

1) opracowanie  i  realizacja  gminnej  strategii  rozwiązywania  problemów 
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem 
jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie  schronienia,  zapewnienie  posiłku  oraz  niezbędnego  ubrania 
osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  celowych  na  pokrycie  wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7)  przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  celowych  na  pokrycie  wydatków 
na  świadczenia  zdrowotne  osobom  bezdomnym  oraz  innym  osobom 



niemającym  dochodu  i  możliwości  uzyskania  świadczeń  na  podstawie 
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9)  opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która 
zrezygnuje  z  zatrudnienia  w  związku  z  koniecznością  sprawowania 
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem 
rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10)praca socjalna;
11)organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12)dożywianie dzieci;
13)sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
14)  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 
mieszkańca gminy w tym domu;
15)  pomoc  osobom  mającym  trudności  w  przystosowaniu  się  do  życia  po 
zwolnieniu z zakładu karnego;
16)  sporządzanie  sprawozdawczości  oraz  przekazywanie  jej  właściwemu 
wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem 
systemu teleinformatycznego;
17)utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie 
środków na wynagrodzenia pracowników;
18)przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
19) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w  przepisach 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”

5) W Rozdziale II § 3  ust.  8 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań  gminy  z  zakresu  administracji  rządowej  należy  prowadzenie  postępowań  
w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, 
poz. 992 z późn. zm.).”                                                          

§ 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

http://srv1.abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.796753:part=a17u1p7:nr=1&full=1
http://srv1.abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.796753:part=a17u1p20:nr=2&full=1


Uzasadnienie  do Uchwały
Nr XLVI/356/2010

 Rady Gminy w Masłów
z dnia 29 kwietnia 2010r.

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 ustawy z dnia 23 stycznia  2009 r.  o zmianie  niektórych ustaw 

w  związku  ze  zmianami  w  organizacji  i  podziale  zadań  administracji  publicznej 

w województwie (Dz. U z dnia 16 czerwca 2009 r.), która weszła w życie  od dnia 1 sierpnia 

2009r. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składki na ubezpieczenie 

zdrowotne  określone  w  przepisach  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowane 

ze środków publicznych stają się zadaniami własnymi gminy o charakterze obowiązkowym. 

 Ponadto Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia 

jednolitego  tekstu  ustawy  o  pomocy  społecznej  Dz.U.  z  21  października  2009.  Nr  175, 

poz.  1362  zostały  ujednolicone  zadania  zalecone  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz 

zadania własne gminy  w zakresie pomocy społecznej.  

W zakresie ustawy  z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) zmieniono zapis w statucie, który obejmuje 

prowadzenie postępowań w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych zgodnie 

z przedmiotową ustawą.                                                       

Wobec powyższego w celu ujednolicenia zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz 

ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  dokonano  zmian  w  statucie  określając  zadania 

wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie w tym zakresie.

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.)  art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) § 9 ust. 

2 Załącznika 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 

(Dziennik  Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z  dnia 23 sierpnia  2004r.  Nr 148,  

poz. 2000)


