
UCHWAŁA NR 173/VII/16
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 24 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 163) i art. 11 ust. 2 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska 
w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/155/04 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 195)”;

2) w § 4 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad 
nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Zakres działania Ośrodka obejmuje zadania własne gminy oraz zlecone gminie dotyczące 
pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze i zadania wynikające 
z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a w szczególności:
1) rozpoznawanie i analizowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej;
2) ustalanie rozmiarów potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
3) organizowanie zróżnicowanych form pomocy oraz zarządzanie nimi, m.in. wypłacanie 

świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, dodatków mieszkaniowych oraz 
zasiłków;

4) wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu możliwie pełnych zdolności 
bytowych i uczestnictwa w życiu społecznym;

5) działania profilaktyczne, zapobiegające powstawaniu trudnych sytuacji życiowych;
6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań pomocowych w zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin;
7) zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych;
8) organizowanie środowiskowej pomocy społecznej w oparciu o profesjonalną kadrę 

pracowników socjalnych;
9) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
10) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
11) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem oraz praca z rodziną przeżywającą 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wiceprzewodnicząca Rady

Lucyna Medyk
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