
 

Uchwała Nr XVII/126/2016 

Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 31 marca 2016 roku 

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) w związku z art. 110 
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 
163 ze zmianami z 2015 roku: poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 
1359, poz. 1607, poz. 1830/ art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U z 2013 roku poz. 885, ze zm. poz. 938, poz. 1646; z 
2014 roku: poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1189, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 roku poz. 
238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, 
poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150/ Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co 
następuje: 

§ 1 

W załączniku do Uchwały Nr VIII/45/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 maja 2015 roku 
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skoroszycach 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 załącznika stanowiącego Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach 
po pkt 23 dodaje się pkt 24 o brzmieniu: 

„Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci” (Dz. U. z 
17.02.2016r. poz. 195/ 

2) w § 3 ust. 2 załącznika stanowiącego Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Skoroszycach po lit m) dodaje się lit n) o brzmieniu: 

„ realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci” 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 



 

 
 


