
UCHWAŁA NR XLVII/357/2018
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( tekst 
jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1769 z póżn. zm.) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), Uchwały Nr 34 Rady Ministrów z dnia 
17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 (MP z 2015, 
poz.341 z późn. zm.) Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie nadanego Uchwałą Nr XXVI/193/2016 Rady 
Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 otrzymuje brzmienie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z pózn. 
zm.)

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1952 z późn. zm.)

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.)

4) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2018 r.poz 994 z późn.zm.)

5) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. 
poz. 998 z późn.zm.)

6) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz 902 z późn. zm.)

7) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. 
z 2018 r. poz. 554 z późn.zm)

8) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390)

9) Ustawy z dnia 11 lurego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1851 z późn. zm.)

10) Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z  2016r., 
poz.1860 z późn. zm)

11) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz 1061) Niniejszego Statutu

- po §6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

1. W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Ożarowie działa Dzienny Dom "Senior +" i Klub "Senior+"

2. Działalność Dziennego Domu "Senior+" w Ożarowie polega na realizacji podstawowych usług mających 
na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku 
w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających dostosowanych do potrzeb seniorów ( osobom 
nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) z Gminy Ożarów

3. Działalność Klubu "Senior+" polega na motywowaniu seniorów do działalń na rzecz samopomocy 
i działań woluntarystycznych na rzecz innych.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Ożarowa
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§ 3. 

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

 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Krystyna Wieczorek
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UZASADNIENIE

Zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowej polega na uaktualnieniu przepisów prawa.
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