
UCHWAŁA NR XLVI/366/2018
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czernicy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h. art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala co następuje:

§ 1. W § 5 załącznika do uchwały Nr XVI/121/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czernicy (Dz. Urzędowy Województwa 
Dolnośląskiego z 2016, poz. 41) po punkcie 15b, dodaje się punkt 15c w brzmieniu:

„15c) prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć i decyzji.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak

Id: 2629A4B9-042F-485B-9720-CD01B5CC44BA. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Na podstawie § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start” ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1061), zwanym dalej
„Rozporządzeniem”, postępowanie w sprawach świadczenia dobry start prowadzi organ właściwy tj. wójt,
burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o świadczenie.

Zgodnie z § 8 ust. 2. pkt 1 Rozporządzenia, postępowanie w sprawie świadczenia prowadzone są w jednostce
organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego. Zgodnie
z § 8 ust. 4 Rozporządzenia wójt, burmistrz lub prezydent może wyznaczyć do przyjmowania wniosków
i załączników do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start inną niż wskazana w ust. 2 pkt 1,
jednostkę organizacyjną gminy i upoważnić kierownika tej jednostki do przyjmowania wniosków i załączników
o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, oraz przekazywania ich do jednostki, o której mowa w ust.2
pkt 1. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia w przypadku, gdy postepowanie w sprawach „Dobry start”
prowadzone jest w ośrodku pomocy społecznej realizacja tych zadań nie może powodować nieprawidłowości
w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników
socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej.

W Gminie Czernica postępowanie w sprawach świadczenia wychowawczego prowadzi Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Realizacja świadczenia „Dobry start” łącznie z przyjmowaniem wniosków i załączników
do wniosków przez pracowników Ośrodka w ocenie kierownika nie będzie powodować nieprawidłowości
w wykonywania zadań pomocy społecznej i nie będzie naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych,
bowiem zadanie to będzie realizowane przez pracowników działu świadczeń rodzinnych.

Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia wójt upoważnił kierownika ośrodka pomocy społecznej oraz
pracownika ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także wydawania
w tych sprawach rozstrzygnięć i decyzji, oraz przekazywania informacji o której mowa w § 10 ust. 6 tj.
przesyłaniu wnioskodawcy informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.
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