
 

UCHWAŁA NRXLVIII/230/2009 

Rady Miejskiej w śarowie 

z dnia 09 października 2009 roku 

 

w sprawie: zmiany  Uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  Ośrodkowi  

     Pomocy  Społecznej  w  śarowie  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz.1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w śarowie uchwala co 

następuje: 

 

§1. W uchwale Rady Miejskiej w śarowie Nr XL/253/2005 z dnia 8 września 

2005 roku w sprawie: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w śarowie 

(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2005r, Nr 219, poz. 3474) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

           pkt.2 otrzymuje brzmienie: 

          „ 2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst 

            jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późniejszymi zmianami) 

2)       pkt. 11 otrzymuje brzmienie : 

          „ 11) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 

           samorządowych ( Dz.U. Z 2008 roku Nr 223, poz.1458 )” 

3) w § 9 w pkt. 1 dodaje się  litery  r ), s),  t), u)  o   następującym  brzmieniu : 

             „ r) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych 

             s) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych przepisami 

             prawa.       

            t) pomoc osobom z trudnościami  w przystosowaniu się do Ŝycia  

           po opuszczeniu zakładu karnego. 



           u) utrzymywanie ośrodka  ,w tym zapewnienie  środków na wynagrodzenia 

           pracowników” 

4)        w § 9 pkt. 2 dodaje się litery d), e)  o  następującym brzmieniu:  

          „d) podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej będących 

           odpowiedzią na rozeznane potrzeby mieszkańców, realizacja programów 

           osłonowych , w tym  projektów systemowych.  

            e)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zidentyfikowanych 

             potrzeb mieszkańców oraz w zakresie przewidzianym przepisami prawa” 

5)       w § 9 pkt. 3  litery a), b) ,c ), d), e) otrzymują  brzmienie: 

„ a) organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków    

powstałych w wyniku klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej. 

c)  realizację programów rządowych. 

d) pomoc cudzoziemcom w zakresie określonym przepisami prawa. 

e) prowadzenie, rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

6)       w § 9 pkt. 3  dodaje się literę  f ) o następującym brzmieniu: 

        „  f) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki”. 

 

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 

 

§3.  Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do  uchwały  Rady  Miejskiej  w  śarowie 

 

w sprawie: zmiany  uchwały  w  sprawie  nadania   statutu  Ośrodkowi    Pomocy 

                 Społecznej  w  śarowie. 

              

             Zmiana niniejszej   uchwały   wynika  z  konieczności dostosowania jej do 

zmienionych regulacji prawnych w zakresie pomocy społecznej. Od 1-go sierpnia 

bieŜącego roku  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jak teŜ opłacanie 

składek na ubezpieczenie zdrowotne  określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie jest  zadaniem 

zleconym . Z mocy ustawy  poszerzył się zatem katalog   zadań   własnych   gminy  

o charakterze obowiązkowym. Zasadne jest wprowadzenie zmian w statucie  

Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez dostosowanie zapisów uchwały do 

obowiązujących przepisów prawa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Anita Denes-Ziemkiewicz 

Kierownik Ośrodka  

Pomocy Społecznej  


