
UCHWAŁA NR XL/263/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 14 lipca 2022 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Zawonia 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni, stanowiącym załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni, wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 3 ust. 2 pkt 6); 

2) użyty w § 4 w różnym przypadku wyraz "Kierownik" zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku 
wyrazem "Dyrektor". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostka 
budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i 
przedmiot działalności. 
Potrzeba zmiany zapisów Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni (dalej też jako 
„Ośrodek”) wynika z konieczności ich dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów 
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, które wykluczyły 
możliwość dalszej realizacji zadania z zakresu świadczeń wychowawczych przez Ośrodek.  
Opracowanie zmian jest także związane z koniecznością ujednolicenia oraz uporządkowania 
zapisów Statutu Ośrodka dotyczących zmiany nazwy stanowiska osoby kierującej Ośrodkiem, tj. 
zmieniono nazwę "Kierownik" na "Dyrektor". Zmiana ta ma również charakter techniczny i 
ujednolica wewnętrzną strukturę organizacyjną jednostek budżetowych podległych Gminie 
Zawonia. 
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za konieczne i uzasadnione. 
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