UCHWAŁA NR VIII/52/15
RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Wola Krzysztoporska za 2014 r.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 16 a i art.17 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 163) Rada Gminy Wola Krzysztoporska
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wola Krzysztoporska, stanowiącą załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Maria Głowacka
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Uzasadnienie
Art. 7 – ustawy o samorządzie gminnym –
„ Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne
obejmują sprawy:
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych”.
Art. 18 – ww. ustawy
„ Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.”
Art. 16a ust. 4 – ustawy o pomocy społecznej
„ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia radzie gminy,
ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, a w
szczególności obejmuje infrastrukturę, kadry, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy
społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ponadto ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające
z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Przedmiotowa ocena wraz rekomendacjami
jest podstawą do planowania budżetu na 2016”.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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