
RADA MIEJSKA 
w Opatowie 

Woj. świętokrzYslue UCHWAŁA NR XXXV/319/2021 
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

z dnia 13 sierpnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie stanowiącym załącznik do Uchwały 
Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Opatowie, wprowadza się następujące zmiany: 

1) §2 pkt. 18) otrzymuje brzmienie: 

18) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, 

2) w §6 uchyla się ust. 8, 

3) §7 otrzymuje brzmienie: 

I. Ośrodek realizuje również inne przekazane zadania. 

2. Do zadań w zakresie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz dodatkach energetycznych należy: 

1) prowadzenie postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 

2) przyznawanie oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 

3) prowadzenie ewidencji księgowo — merytorycznej dla zadania, 

4) opracowywanie planów potrzeb finansowych, sporządzanie sprawozdań. 

3. Do zadań w zakresie ustawy o systemie oświaty należy: 

1) prowadzenie postępowań w sprawie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 

2) przyznawanie i wypłata pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 

3) prowadzenie ewidencji księgowo — merytorycznej dla zadania, 

4) opracowywanie planów potrzeb finansowych, sporządzanie sprawozdań. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Opatowie 

mgr Bata Gó ecka 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXXV/319/2021 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 13 sierpnia 2021r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie będzie realizował zadanie wynikające z ustawy 

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r., poz. 1327 z późn. zm.) jakim jest pomoc 

materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Wobec powyższego o wskazane zadanie należy 

uaktualnić statutowe zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie. 

Ponadto w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny 

I systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021r., poz. 1006) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" 

(Dz. U. z 2021r., poz. 1092) realizowane dotychczas zadanie w postaci przyznawania i wypłaty 

świadczenia jednorazowego „Dobry start" zostało ustawowo przekazane do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

W związku z powyższym w celu dokonania przedmiotowych zmian zasadnym jest podjęcie 

niniejszej uchwały. 

Opracowała: 

D. Kędziora 


