UCHWAŁA NR XXXIII/209/2016
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku - Zdroju
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.h oraz art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz.446 ze zm.) w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 163 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XXVI/173/2016 Rady Miejskiej Lądka -Zdroju z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju, dodaje się §6a o treści:
„§ 6a. Ośrodek realizuje również zadanie własne w zakresie pomocy społecznej obejmujące prowadzenie
ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie
Województwa Dolnośląskiego.

po upływie 14 dni od dnia

opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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Uzasadnienie
Obowiązujący aktualnie tekst jednolity statutu Ośrodka Pomocy Społecznej został przyjęty 20 czerwca 2016
roku. Udział Ośrodka Pomocy w Programie”Senior WIGOR” i pozytywne rozstrzygnięcie konkursowe
spowodowało konieczność dostosowania organizacyjnie Ośrodka w celu zagwarantowania fachowej, sprawnej i
rzetelnej obsługi przyszłych uczestników programu . Tym samym zapisy statutu nie odpowiadają stanowi
faktycznemu i istnieje uzasadniona potrzeba ich zmiany. Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia zmian do
statutu jest wprowadzenie nowego zadania dotyczącego funkcjonowania ośrodka wsparcia w formie : Dom
Dziennego Pobytu dla Osób Starszych „Senior WIGOR”.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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