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UCHWAŁA NR 229/XLI/2014
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 14 sierpnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 roku, poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 182, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 40/IX/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 15 lipca 2011 roku
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście w rozdziale II
„Zakres działalności” § 5 otrzymuje następujące brzmienie:
,,Zakres działania Ośrodka obejmuje między innymi:
1)

analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

2)

analizę potrzeb ludności w zakresie pomocy społecznej, opracowywanie planów ich zaspokajania oraz
prowadzenie działalności w celu ich realizacji;

3)

przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej;

4)

tworzenie i realizacja gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

5)

tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obsługę organizacyjnotechniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego;

6)

realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

7)

organizowanie różnych form pomocy społecznej (pieniężnej, w naturze i usługach),

8)

współpracę z samorządem mieszkańców w zakresie rozpoznawania potrzeb i organizowanie ich zaspokajania lokalnymi siłami i środkami;

9)

prowadzenie działalności socjalnej i profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie stanom, powodującym
konieczność udzielania pomocy społecznej;

10) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej;
11) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
12) przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekuna;
13) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
14) podejmowanie działań i prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;
15) przyznawanie Karty Dużej Rodziny;
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16) współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy instytucjami i organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami
fizycznymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej;
17) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu
przywrócenia rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji;
18) pracę socjalną, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności
do funkcjonowania w społeczeństwie jak również tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
19) stosowanie dostępnych form pozyskiwania środków na realizację zadań pomocy społecznej;
20) udział w realizowaniu programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
21) inne formy pomocy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, z innych ustaw i aktów wykonawczych
oraz uzasadnionych potrzeb związanych z realizacją zadań gminy;
22) realizacja programów rządowych w zakresie pomocy społecznej.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Caliński

