
Projekt

z dnia  22 marca 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ________________
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Krapkowice 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 
poz. 1806, z 2003r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 
1759, z 2005r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007r. nr 48 poz. 
327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009r. nr 52 poz. 420, nr 
157 poz. 1241, z 2010r. nr 28 poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011r. nr 21 poz. 113, nr 
117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 149 poz. 887, nr 217 poz. 1281), art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362, nr 202 poz. 1551, nr 157 poz. 1241, nr 219 poz. 1706, 
nr 221 poz. 1738, nr 65 poz. 554 z 2010r. nr 28 poz.146, nr 40 poz. 229, nr 81 poz. 527, nr 125 poz. 842, z 2011r. 
nr 81 poz. 440, nr 106 poz. 622, Nr 149 poz. 887) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Krapkowice, stanowiącą załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, który wszedł w życie z dniem 03.05.2011r. ustawa z dnia 18 
marca 2011r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81 poz. 440), gmina, powiat i samorząd województwa 
przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 
i demograficznej. Ust. 4 powołanego wyżej artykułu stanowi, iż organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 
czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy 
społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.Zasoby 
pomocy społecznej Gminy Krapkowice, określone w przedłożonej ocenie, obejmują w szczególności 
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu 
na podmiot je finansujący i realizujący. 
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