
UCHWAŁA NR XXXV/222/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 24 lutego 2022 roku 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie 

Na podstawie art 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.*'), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2021, poz. 2268 ze zm”.), Rada Gminy Bądkowo 

uchwala, co następuje. 

$ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 

XIIU67/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 października 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie wprowadza się zmiany polegające na dodaniu 

w $6: 

punktu 18 w brzmieniu: 

„ 18) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony środowiska, 

polegających na prowadzeniu i postępowań, w tym wydawania zaświadczeń o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 

na potrzeby złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Środowiska 

i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej”. 

punktu 19 w brzmieniu: 

„19) prowadzenie działalności związanej z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi 

i narkomanii”. 

punktu 20 w brzmieniu: 

„„20) prowadzenie postępowań wynikających z ustawy o dodatkach osłonowych” . 

punktu 21 w brzmieniu: 

„21) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa”. 

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

$3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
PRZEWODNICZĄCY 

UŁ AWA 
Hiżbieia Figas 

   

  

! Dz.U. z 2021 r., poz. 1834. 
2 Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270; Dz.U. z 2022 r., poz. 1; Dz.U. z 2022 r., poz. 66.



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXV/222/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

Z DNIA 24 LUTEGO 2022 ROKU 

W związku z nowymi zadaniami nałożonymi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bądkowie niezbędne jest wprowadzenie zmian do statutu GOPS i podjęcie powyższej uchwały. 

/


