
 
UCHWAŁA Nr XXXV/ 278 /13 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 25 czerwca 2013r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/129/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.1 ) w związku z art. 110 ust.1 ustawy o 
pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. z 2013r ., poz. 182 t. j.) Rada Gminy 
Cegłów uchwala co następuje 
 

§ 1. 
W załączniku do uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XXI/129/12 z dnia 29 marca 2012r w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) § 5 otrzymuje brzmienie: 
„§ 5 
 Do zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek 
należą: 

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, 
2. przyznawanie pomocy rzeczowej, 
3. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 
4. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz pomocy w naturze na ekonomiczne 

usamodzielnienie, 
6. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy, 
7. pomoc w formie dożywiania, 
8. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
9. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 
10. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione” 

 
2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 
„ § 5a 
Na podstawie odrębnych upoważnień Ośrodek realizuje zadania gminy w zakresie : 

1. przyznawania dodatków mieszkaniowych na podstawie  ustawy z dnia 21 marca 
2001r. o dodatkach mieszkaniowych - (Dz. U. z 2001r Nr 71, poz. 734 ze zm), 

2. przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na podstawie ustawy z 
dnia 7 września 1991r o systemie oświaty – (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 t.j. ze 
zm), 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 
poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, 
poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230 i 
Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 
1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r., poz.153. 
 



3. wspierania rodzin przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych i wyznaczania miejsca pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 
9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – (Dz.U. z 2013r , 
poz. 135 t.j.) 

4. wskazanym ustawą z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)” 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 3. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
 
        (-) Zygmunt Wojciech Kaska 
 
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej Gmina realizuje 
zadania wynikające z tej ustawy za pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej. Tworząc Ośrodek 
Gmina nadaje statut określający zadania Ośrodka. W związku ze zmianami ustawowymi i 
organizacyjnymi należy zmienić zapisy statutu GOPS w Cegłowie. 


