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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz.713)1)  art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876)2)  
oraz art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz . U. z 2019 r., poz. 869)3), Rada 
Miejska w Niemodlinie, uchwala,co następuje: 

§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, stanowiącym załącznik do uchwały nr 
VII/40/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Niemodlinie wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 pkt 25 otrzymuje brzmienie: ustawy z dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych; 

2) w § 7 pkt 28 otrzymuje brzmienie: ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

3) w § 7 po pkt 28 dodaje się pkt-y od 29 do 32 w brzmieniu: 

„29) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; 

30) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu „Dobry start"; 

31) ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym; 

32) ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia publikacji.

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostałe ogłoszone w Dz. U z 2020 r., poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostałe ogłoszone w Dz. U z 2020 r., poz. 2369. 
3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostałe ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; Dz.U. z 2019 r., poz. 1622, 1649, 

2020; Dz.U. z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320. 
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Uzasadnienie

Potrzeba uchwalenia zmiany niniejszego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie
spowodowana jest zmianą katalogu ustaw stanowiących podstawę działalności Ośrodka i realizowanych
przez niego zadań. Ponadto zmiany ustaw spowodowały konieczność powołania aktualnych przepisów jako
podstaw prawnych działania Ośrodka.

Od 1 stycznia 2021 r. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie jako budżetowa jednostka organizacyjna Gminy Niemodlin
działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności,
W celu określenia aktualnego przedmiotu działalności Ośrodka należy wprowadzić zmiany do Statutu
Ośrodka.

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnione jest przyjęcie niniejszej uchwały.
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