
Uchwała Nr XXXIX/295/2022 

Rady Miejskiej w Mordach 

 z dnia 29 marca 2022 r. 
 

zmieniająca Uchwałę Nr LI/304/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września                 

2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                         

w Mordach. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 110 

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca  2004 r.  o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze 

zm.) Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W § 5 Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mordach stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr LI/304/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 r. 

po pkt 11 dodaje się pkt 12,13 i 14 w brzmieniu:  

"12. Zadania określone ustawą  o Karcie Dużej Rodziny, do których w szczególności należy: 

prowadzenie postępowania w sprawach Karty Dużej Rodziny, w tym przyznawanie                                   

i wydawanie Karty oraz wydawanie decyzji w tych postepowaniach. 

13. Zadania określone ustawą o dodatku osłonowym, do których w szczególności należy: 

1) przyjmowanie, weryfikacja wniosków, prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji 

w sprawie dodatku osłonowego, 

2) prowadzenie ewidencji księgowo – merytorycznej, w tym w formie elektronicznej, dla 

tego zadania, 

3) przygotowywanie list wypłat (gotówkowych, przelewów na indywidualne rachunki, 

przekazów pocztowych) i ich realizacja we wcześniej ustalonych terminach, 

4) opracowywanie, zgłaszanie i weryfikacja planów potrzeb finansowych na realizację 

zadania, 

5) opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z realizacji zadania, w tym w formie 

elektronicznej. 

14. Inne zadania wynikające z odrębnych ustaw oraz innych aktów prawnych dotyczących 

działalności ośrodka.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej  

    /-/Katarzyna Kotowska 
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