
PROJEKT 

UCHWAŁA N ... 

Rady Gminy Załuski 

z dnia 29 czerwca 21)22 roku 

sprawie  wprowadzenia zmian w statucie Griiinnego Ośrodka 

Zał uskach 

Pomocy Społecznej 

Na podstawie  art.  18 ust. 2 pkt 15,  art.  40 ut. 2 pkt 2.  art.  41 ust. 1 i  art.  42 ustawy 

z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. L z.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 

Rada Gminy Załuski uchwala, co  następuje: 

1  

W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaluskach. stanowiącym załącznik do 

Uchwały Nr 101/X111/19 Rady Gminy Załuski z dnia 30  grudnia  2019 r. w sprawie nadania 

statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w aluskach (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2020 

r. poz. 766 oraz z 2021 r. poz. 7364 oraz z 2022 r. 

zmiany: 

1) § 1 pkt 18) statutu otrzymuje brzmienie: 

„.18,i ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy ob 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 

2) w § 5 ust. 1 litera j) statutu otrzymuje brzmie 

,j)przyznawanie i wypłata niżej wymienionych .s'wia 

z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom U 

terytorium tego państwa: 

- świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu  zap  

obywatelom Ukrainy, 

-jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 30 

*2 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Z 

poz. 3945) wprowadza się  następujące 

atelom Ukrainy w związku z konfliktem 

oz. 1087) 

ie: 

czeń  pieniężnych przewidzianych ustawą  

ainy w związku:: konfliktem zbrojnym na 

wnienia zakwaterowania i wyżywienia 

złotych dla obywateli Ukrainy 

łuski. 



3  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od caty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Załuski 

Agnieszka Dąbrowska 



Sprawdził  

Wójt Gmin Pod względem prawnym  

—RA 
Bożenna 

AWNY 

otrzuska 

Uzasadninie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zapisy obowiązującego aktualnie statutu 

w Załuskach pozostają  w części nieaktualne. 

Na podstawie Uchwały Nr 293/XXXV111/22 Rady G 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Oś  
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu s 

z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 

120.10.2022 Wójta Gminy Załuski z dnia 16 ma 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spolec 

wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukr 

terytorium tego państwa Gminny Ośrodek Pomocy 

związane z przyznawaniem i wypłatą  świadczeń  pie  

marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrain 

terytorium tego państwa: - świadczenie pienięż  
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrain  

w wysokości 300 złotych dla obywateli Ukrainy. 

W związku z realizacją  nowych zadań, należało je 

Wobec powyższego. w celu zaktualizowania 

jest w pełni uzasadnione. 

lny Załuski z dnia 5 kwietnia 2022 roku 

odka Pomocy Społecznej w Załuskach do 

iadczenia pieniężnego przysługującego 

bywatelom Ukrainy oraz Zarządzenia Nr  

ca  2022 roku w sprawie upoważnienia 

nej w Zaimkach do realizacji zadań  

my w związku z kotOiktem zbrojnym na 

Społecznej w Załuskach realizuje zadania 

iężnych przewidzianych ustawą  z dnia 12 

w związku z konfliktem zbrojnym na 

e przysiugyjące z tytułu zapewnienia 

‚, - jednorazowe świadczenie pieniężne 

względnić  w statucie Ośrodka. 

anych, podjęcie przedmiotowej uchwały 

Sporządził, data 

Katarzyna Blaszkiewicz 
15.06.2022 rok 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

