
UCHWAŁA NR XVII/192/20 
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.         o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

§ 1.  W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 
XXVII/292/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Trzebnicy, po § 2 ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Ośrodek prowadzi dzienny dom pobytu będący ośrodkiem wsparcia działającym pod nazwą Dzienny 
Dom Pobytu dla Osób Starszych „Senior Wigor z siedzibą w Trzebnicy, którego zadaniem jest 
zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z ofert na rzecz aktywizacji 
społecznej, w tym oferty prozdrowotnej - rehabilitacyjnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności 
ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy 

 
 

Marek Koliński 

Id: C1C400AC-1D96-4709-8513-72A943B9A209. Uchwalony Strona 1



UZASADNIENIE

Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej, o

czym stanowi art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.

1507 ze zm.).

Zgodnie z art. 111a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019

r. poz. 1507 ze zm.), Gmina może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z

wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku połączenia, o którym

mowa powyżej, ośrodek wsparcia działa w strukturze ośrodka pomocy społecznej.

Połączenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy z ośrodkiem wsparcia działającym pod nazwą

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych „Senior Wigor” w Trzebnicy oraz włączenie przedmiotowego

ośrodka wsparcia w struktury ośrodka pomocy społecznej wymaga dokonania niezbędnych zmian w

obowiązującym statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy.

Z tych zatem powodów zasadne jest przyjęcie przedmiotowej uchwały, która stanowić będzie również

podstawę do dokonania zmian w regulaminie organizacyjnym jednostki pomocy społecznej.
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