UCHWAŁA NR XXVI/277/2017
RADY GMINY LUZINO
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie
Na podstawie art.18 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296, 1579)
Rada Gminy Luzino,
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr
X/73/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luzinie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 23 września 2015 r., poz. 2915) zmienionej
Uchwałą Nr XVI/153/2016 Rady Gminy Luzino z 17 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016r.
poz. 1445), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, jako podmiot właściwy do organizacji pracy
z rodziną, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2016, poz. 575, z 2014r. poz. 1198, z 2016r. poz. 1583, poz. 1860.) oraz prowadzenia postępowania
w sprawie świadczenia wychowawczego, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195, poz. 1579), a także w zakresie pkt 2.7 i 3.4 uchwały nr
160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia „Za życiem”
(M. P. z 2016 r., poz. 1250).”;
1) w § 7 w ust. 3 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) zadania gminy określone ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz.1860), w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie
jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.”.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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