UCHWAŁA NR XV/ 99 /2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 19 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w
Książu Wlkp. uchwala co następuje :
§1. W uchwale Nr XLIII/252/06 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 sierpnia
2006 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., zmienionej uchwałą
Nr XV/83/2007 z dnia 29 października 2007 r. , uchwałą Nr XIX/115/2008 z dnia 10 marca
2008 r., uchwałą Nr XXXIII/225/09 z dnia 29 czerwca 2009 r., uchwałą Nr XXXV/252/2009
z dnia 9 listopada 2009 r. oraz uchwałą Nr XLVI/313/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. ,
wprowadza się następujące zmiany :
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. zwany dalej “ Ośrodkiem “ działa
w szczególności na podstawie :
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.
1362 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 ze zm.),
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992 ze zm.),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz.
1459 ze zm.),
5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.),
6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 149, poz. 887),
7) niniejszego statutu.”
2) § 5 otrzymuje brzmienie :
„§ 5. Celem działania Ośrodka jest rozpoznanie, analiza i ocena potrzeb jednostkowych
i środowiskowych, organizowanie i realizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań
w tym inspirowanie działalności innych sił społecznych, działających w sferze pomocy
społecznej, a także realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz
wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.”
3) w §7 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).”

4) §16 otrzymuje brzmienie :
„§16. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka oraz wymagane kwalifikacje określa
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 ze
zm.), ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,
poz. 1458 ze zm.) oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149, poz. 887).”
5) § 22 otrzymuje brzmienie :
„§22. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych Ośrodka określa
zarządzeniem Kierownik Ośrodka.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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