
UCHWAŁA NR XXX/189/2018
RADY GMINY OSIEK

z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm. ), w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1769 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1. 

W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 
XIV/65/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Osieku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 roku, poz. 2200), wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 15a dodaje się § 15b w brzmieniu: „§" 15b

1. Ośrodek realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, do których w szczególności 
należy:

1) prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia dobry start;

2) prowadzenie wymaganej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej, w tym przyjmowanie, 
ewidencjonowanie, weryfikowanie i rozpatrywanie wniosków oraz ustalanie prawa do świadczenia dobry start;

3) wydawanie rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywanie informacji, o której mowa w § 
10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu „Dobry start”;

4) prowadzenie ewidencji księgowo-merytorycznej dla zadania z rządowego programu „Dobry start”;

5) przygotowywanie list wypłat gotówkowych, list wypłat na indywidualne rachunki bankowe 
świadczeniobiorców oraz przekazów pocztowych;

6) opracowywanie planów potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 
„Dobry start”;

7) sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących spraw z zakresu realizacji programu rządowego 
„Dobry start”.

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 3. 

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.
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§ 4. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn
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