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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień 
organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę 

obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

POWER 2014- 2020 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień 
organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę 
obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014- 2020. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
(w zakresie umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji w której się znaleźli) poprzez zmianę organizacji
pracy Ośrodka, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących w pełni wykorzystanie
kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych w okresie 01.07.2020 r. do 30.09.2021 r. W  Ośrodku
Pomocy Społecznej w Namysłowie dzięki projektowi zostanie wprowadzony nowy system organizacyjny, zgodny
z art. 110a ustawy o pomocy społecznej. Ponadto zapewni on wykorzystanie rozwiązań modelowych oddzielenia
procedury administracyjnej przyznania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej w oparciu o "Zasady
wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej" oraz "Modele
realizacji usług o określonym standardzie w gminie".

W związku z powyższym zasadne jest, aby Rada Miejska w Namysłowie wyraziła zgodę na przystąpienie
i  realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie”
w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5
Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014- 2020.

Projektodawca: Burmistrz Namysłowa
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