UCHWAŁA NR XV/96/16
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 26 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Dobromierzu
Na podstawie art. 9 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1. W uchwale Nr XVIII/109/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie nadania
Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobromierzu wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku nr 1 do uchwały w §1 w ust. 2 dodaje się pkt. 13,14 i 15 w następującym brzmieniu:
„ 13) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn.
zm.);
14) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.
zm.);
15) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2014 r.,
poz. 567 z późn. zm.).”
2) w załączniku nr 1 do uchwały w §5 w ust. 1 dodaje się pkt. 8, 9 i 10 w następującym brzmieniu:
„8). zadania określone ustawą - Prawo energetyczne w zakresie ustalania prawa, przyznawania
i wypłacania dodatków energetycznych;
9). zadania określone ustawą o Karcie Dużej Rodziny;
10). zadania określone ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.”
3) w załączniku nr 1 do uchwały §8 otrzymuje brzmienie:
„§8. 1. Podczas usprawiedliwionej nieobecności Kierownika, jego obowiązki przejmuje upoważniony
pracownik socjalny, pełniący funkcję zastępcy kierownika, ponosząc odpowiedzialność za ich
realizację.
2. Szczegółową strukturę i organizację Ośrodka, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
pracowników na poszczególnych stanowiskach oraz schemat organizacyjny określa Regulamin
organizacyjny nadany przez Kierownika.”
§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

