
Projekt
UCHWAIY NrXXVM^/2013
Rady Gminy Popielow
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie przyje_cia oceny zasobow pomocy spotecznej Gminy Popielow.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr
153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, z 2005 r, Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337; z 2007 r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458, z 2009 r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106
poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz 887, Nr 217 poz.1281, z
2012 r poz. 567, Dz. U. z 2013 poz. 153) oraz art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
spotecznej (Dz.U. z 2013,poz.l82)Rada Gminy Popielow uchwala co naste,puje:

§1.

Przyjqc ocene. zasobow pomocy spotecznej Gminy Popielow, przygotowanq w oparciu o analize,
lokalnej sytuacji spotecznej i demograficznej stanowiqca. zatqcznik do niniejszej uchwaty oraz udzielic
jej rekomendacji

§2.

Wykonanie uchwaty powierza sie, Wojtowi Gminy

§3.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Opracowat:
Ref.Organizacyjny ki

Uzasadnienie :
Zgodnie z art.16 a ustawy o pomocy spotecznej gmina , powiat i samorza.d^woje'wocjlztwa przygotowujq ocen$
zasobow pomocy spotecznej w oparciu o analizQ lokalnej sytuacji spotecznej i demograficznej. Art. 16 a ust.4
cytowanej ustawy stanowi, ze organ wykonawczy jednostki samorza_du terytorialnego przedstawia do 30
kwietnia przedstawia radziegminy a do dnia 30 czerwca sejmikowi wojewodztwa wtasciwej jednostki
samorza.du terytorialnego opolskiego ocen^ zasobow pomocy spotecznej.
Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawa. do planowania dziatalnosci jednostek organizacyjnych pomocy
spotecznej oraz planowania budzetu na rok naste,pny.
Ocena po przyjepu przez Rad^ Gminy zostanie przekazana za posrednictwem Statystyki Aplikacji Centralnej do
Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Opolu a po dokonaniu zbiorczego zestawienia z catego
wojewodztwa do Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej
W zwia_zku z powyzszym konieczne jest podJQcie uchwaty.


