
 
UCHWAŁA Nr XXXIII/276/09 

     RADY GMINY ZŁOTÓW 
       z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Złotowie 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728               

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie, stanowiącym 

załącznik do Uchwały Nr XXV/184/04 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2004 r.  

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. w § 1: 
- punkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 

       „Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

 (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”. 

 

- po punkcie 7 dodaje się punkt 8 o treści: 
 

        „Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów            

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

 

2. § 11   otrzymuje brzmienie: 
 

„W celu realizacji zadań Ośrodek zatrudnia pracowników na zasadach  określonych               

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawie z dnia 21 listopada  

2008 r. o pracownikach samorządowych”. 

 

3. w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„Kierownik Ośrodka podlega służbowo Wójtowi Gminy Złotów, który jest jego  

służbowym przełożonym i pracodawcą”. 

 

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

 § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

do Uchwały Nr XXXIII/276/09 Rady Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                     

w Złotowie 

 

 

       W dniu 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.                      

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), która w art. 58 zobowiązała 

urzędy gmin, gminne jednostki do dostosowania swoich statutów do zmian wynikających           

z tej ustawy. 

 

     Niniejsza uchwała dostosowuje Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie 

do wymogów tej ustawy. 

 

      Do uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie właściwa jest 

Rada Gminy. Ona również jest uprawniona do uchwalenia w nim zmian i dlatego podjęcie tej 

uchwały jest uzasadnione. 

 


