
UCHWAŁA NR XLI/305/2022 
RADY GMINY ZBICZNO 

z dnia 9 lutego 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie  przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.1)) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 ze zm.2)), w związku z art. 110 ust. 1, ust. 2, ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U z 2021 r. poz. 2268 ze zm.3)) uchwala się, co następuje : 

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
XVIII/116/2012 Rady Gmino Zbiczno  z dnia 17 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie zmienionym Uchwałą Nr XXV/126/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 
15 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XX/149/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 r., Uchwałą Nr 
XXXV/253/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 sierpnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 ust. 1 po pkt 16 kropkę zastępujemy przecinkiem i dodajemy pkt 17 w brzmieniu: 

17) ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.). 

2. W § 2 ust. 2 po pkt 17 kropkę zastępujemy przecinkiem i dodajemy pkt 18 w brzmieniu: 

18) prowadzenie spraw w zakresie ustalania i wypłacania dodatków osłonowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbiczno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Radosław Stawski 

 

 
1) Zmiany do niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2021 r. poz. 1834 
2) Zmiany do niniejszej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, 

poz. 1981, poz. 2270 i poz. 2054 
3) Zmiany do niniejszej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2021 r. poz. 1296, poz. 1981 i poz. 2270 oraz Dz. U z 2022 r. 

poz. 1 i poz. 66 
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UZASADNIENIE 

 

 
1. Przedmiot regulacji: 

Przyjęcie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie. 

2. Podstawa prawna:  

Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i 
przedmiot działalności art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
Zgodnie z art. 110 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w gminach 
wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych. Gmina, 
realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi 
przez wojewodę. Ośrodek pomocy społecznej oraz centrum usług społecznych,  wykonując zadania 
własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami wójta. 
       3. Uzasadnienie merytoryczne: 
Celem uchwalenia zmian w Statucie GOPS Zbiczno jest realizacja nowego zadania zleconego 
administracjom samorządowym, w postaci dodatku osłonowego. Do wykonania powyższego zadania 
Wójt Gminy Zbiczno upoważnił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie.  

4. Skutki finansowe: 
Zadanie jest finansowane z budżetu Państwa, Gminy otrzymują dotacje celowe na realizację. Przy 
ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku osłonowego uwzględnia się koszty 
wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w 
gminie (koszty obsługi). 
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