Projekt
z dnia 5 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR .../XXVII/2021
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U.
z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876, późn. zm.), Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku do uchwały Nr 230/XXVII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 marca 2009 r., w §
3 dodaje się ustęp 2 o treści:
„OPS realizuje również zadania gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”..
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Bogusław Łazik
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Załącznik do uchwały Nr .../XXVII/2021
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 11 marca 2021 r.
Uzasadnienie
W myśl przepisu art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1876, późn. zm.), zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki
pomocy społecznej. W nadanym uchwałą Nr 230/XXVII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 marca
2009 r. Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce, nie wskazano jednoznacznie, że Ośrodek realizuje
zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, co jest niezgodne z art. 11 ust 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Powyższa nieprawidłowość została dostrzeżona
i zakwestionowana w toku kontroli prowadzonej przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Urzędu
Wojewódzkiego w Opolu. Tym samym niezbędnym jest podjęcie uchwały w przedmiocie dostosowania
zapisów Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce, poprzez
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