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UCHWAŁA NR 50/VIII/19
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 21 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 62, z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co
następuje:
§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 765/VII/17
Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Namysłowie wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się pkt 26 w brzmieniu:
„26) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.”;
2) zmienia się § 6 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Zakres działania OPS obejmuje zadania własne oraz zlecone gminie, dotyczące pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin, ustalenia
i wypłacania zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadań wynikających z ustawy
o dodatkach mieszkaniowych, ustalenia prawa i wypłacania dodatku energetycznego, przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, prowadzenia spraw i wydawania Kart Dużej Rodziny, a w szczególności:”;
3) zmienia się § 6 ust. 1 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3) organizowanie zróżnicowanych form pomocy oraz zarządzanie nimi, m.in. wypłacanie w szczególności
świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, dodatku energetycznego, dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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