
UCHWAŁA NR XXIX/380/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, zm.: poz.1378), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j 
Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwala się, co następuje : 

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 
XI/101/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lubiczu, uwzględniającym zmiany zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/319/2016 Rady 
Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, „dobry start”, 
dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 
o charakterze socjalnym, oraz innych.”; 

2) W § 4 dodaje się pkt 6a i 6b o następującej treści: 

„6a) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
polegających na prowadzeniu postępowań, w tym wydawaniu zaświadczeń o wysokości przeciętnego 
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby 
złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”; 

6b) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem, w tym wypłata jednorazowych świadczeń.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , ustawy z dnia
4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu,
został wyznaczony jako właściwy do realizacji zadań z zakresu tych aktów prawnych. Mając powyższe na
uwadze, zaszła konieczność dostosowania treści statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
do aktualnie wykonywanych zadań oraz obowiązującego stanu prawnego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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