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§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lisków.

§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
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() Aleksander Tomalak
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UCHWA£A Nr XII/91/2007 RADY GMINY LISKÓW
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Liskowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1, art. 18 ust.
112 pkt 9 lit. h i pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 110
ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Gminy
Lisków uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XVII/79/2004 Rady Gminy Lisków z dnia
30 wrzenia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu
Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Liskowie wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1. W §8 w pkt 2 dodaje siê tiret siódmy, ósmy i dziewi¹ty
w brzmieniu:
 - prowadzenie postêpowañ w sprawach z zakresu wiadczeñ rodzinnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
wiadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.
Nr 139 poz. 992 ze zmianami),
 - prowadzenie postêpowañ wobec osób zobowi¹zanych do
wiadczenia alimentacyjnego oraz postêpowañ w sprawach o przyznanie zaliczki alimentacyjnej, a tak¿e wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach, na
podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postêpo-

waniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz. 732 ze zmianami),
 - wspó³dzia³anie z Pe³nomocnikiem ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii, w tym prowadzenie i przechowywanie
dokumentacji Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
2.

W §13 dodaje siê tiret trzeci w brzmieniu:

- Pracownik do spraw wiadczeñ rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - jedno stanowisko pracy.
3. W §14 s³owa: - ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15
poz. 148 z póniejszymi zmianami) zastêpuje siê s³owami: ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lisków.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
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