Uchwała Nr XIX. 17 .2016
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opatowie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z poźn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
w zw. z art. 80 ust. 1a, art. 87 ust. 5, art. 115 ust. 2a oraz art. 181 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332, z późn. zm.) Rada
Powiatu w Opatowie uchwala, co następuje:
§1
W załączniku do uchwały Nr XIX.19.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 maja 2012 r. w
sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie zmienionego uchwałą
Nr XVII.4.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 5 ust. 2 w pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, w szczególności:
a) przyznawanie rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde
umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia dodatku
w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci,
b) wypłacanie rodzinie pomocowej w przypadku powierzenia opieki i wychowania nad
dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka świadczenia i
dodatków przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka,
c) przyznawanie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia umieszczone w
placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dodatku w wysokości świadczenia
wychowawczego
określonego
w
przepisach
o
pomocy
państwa
w wychowywaniu dzieci;”.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie oraz Kierownikowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zbigniew Wołcerz

