
Uchwała Nr XXIV/105/12
Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 26 marca 2012 roku

          w sprawie: zmiany Uchwały LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 kwietnia 
 2010  r.  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Miejsko  Gminnego  
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje: 

§ 1

1. § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży, zwany dalej Ośrodkiem” działa na 
podstawie: 

1/ Uchwały Nr XII/49/90 Rady Narodowej Miasta i  Gminy Iłży z dnia 24 kwietnia 

1990 r.  w sprawie  utworzenia  jednostki  budżetowej  –  Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Iłży;

2/ Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz.1362 z późn. zm.);

3/ Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

4/ Ustawy  z  dnia  22  kwietnia  2005  roku  o  postępowaniu  wobec  dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.);

5/ Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.); 

6/ Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, 

poz. 734 z późn. zm.);

7/ Ustawy z dnia 08 marca  1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz.  U.  z 2001 r.  

 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

8/ Ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  

Nr 157, poz.1240 z późn. zm.);

9/ Ustawy  z  dnia  13  listopada  2003  roku  o  dochodach  jednostek  samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.);
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10/ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);

11/ Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152

 poz. 1223 z póź. zm);

12/ niniejszego Statutu”.

2. § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 
Ośrodek jest: 

1/ realizatorem zadań pomocy społecznej;
2/ realizatorem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
3/ realizatorem dodatków mieszkaniowych;
4/ realizatorem zadań z zakresu pracy z rodziną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”

3. Po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
§ 13a 
Do  zadań  Ośrodka  realizowanych  przez  zespół  do  spraw  asysty  rodzinnej,  należy 

prowadzenie spraw w zakresie wspierania rodziny przeżywającej  trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo wychowawczych, szczegółowo opisanych w ustawie”. 

4. W § 23 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
3.  Zadania  z  zakresu  wspierania  rodziny  Dyrektor  realizuje  przy  pomocy  dodatkowo 

zatrudnionych  specjalistów stanowiących zespół  ds.  asysty rodzinnej  (prawnik,  psycholog, 
mediator, asystent rodziny, specjalista ds. uzależnień)”. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 


