
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …/2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 91/2019 Rady Gminy Przemęt z  dnia 3 września 2019 r. 

w sprawie  nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.), art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 

z późn. zm) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale  Nr 91/2019 Rady Gminy Przemęt z  dnia 3 września 2019 r. w sprawie  

nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w § 7 dodaje się pkt. 19),  pkt 20) i pkt 21)  w brzmieniu: 

 

„19) realizację zadań z zakresu Prawo ochrony środowiska; 

  20) realizację zadań z zakresu dodatku osłonowego; 

  21) realizację Programu „Wielkopolska Karta Rodziny.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

                                  Przewodniczący Rady Gminy Przemęt  

 

                    Elżbieta Wita    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do projektu  

UCHWAŁY NR …/2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 91/2019 Rady Gminy Przemęt  

z  dnia 3 września 2019 r. w sprawie  nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Przemęcie. 
 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie zostali upoważnieni 

przez Wójta Gminy Przemęt do realizacji zadań wynikających z ustawy  z dnia 27 kwietnia  
2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1973 z późn. zm.), ustawy  

z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1 z późn. zm.) 

oraz Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Obowiązujący Statut nie zawiera nowych 

zadań. W związku z tym  powstała konieczność dokonania zmian w Statucie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poprzez wprowadzenie nowych zadań. 

  

    Wobec powyższego dla prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przemęcie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu uważa się za zasadne. 

       

 

 

         Wójt Gminy Przemęt  

         /-/ Janusz Frąckowiak 


