
projekt  

 

Uchwała Nr ………….. 

 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

z dnia ……….. maja  2019 roku 

 

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego 

 
 

 Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku                

o samorządzie  powiatowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 511)  oraz 16 a ust. 4 

ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z  2018 r. poz. 1508  ze 

zm. ) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Nie wnosi uwag do przedstawionej przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego przygotowanej 

w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2018, 

stanowiącej załącznik do uchwały. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Przewodnicząca 

                                                                       Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

                                                                ______________________________ 

                                                                            / Małgorzata Osuch/ 



 

 

UZASADNIENIE  

 

 

 Zgodnie z art. 16 a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                      

( Dz. U. 2018 poz.1508 ze zm. )  gmina, powiat, województwo  przygotowują 

ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu   o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej   i demograficznej.   Zasoby te  obejmują   w szczególności 

infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe  i nakłady finansowe na zadania 

pomocy społecznej  bez względu na  podmiot    je  finansujący   i realizujący. 

Ocena  obejmuje  osoby i rodziny  korzystające  z pomocy społecznej, rodzaje 

ich problemów oraz rozkład ilościowy.  

 Ust. 4 art. 16 a  cytowanej ustawy  zobowiązuje  organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia  co roku, do 30 kwietnia 

radzie powiatu, a do 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz                      

z rekomendacjami jest podstawą  do planowania budżetu na rok następny. 

 Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Wągrowieckiego za 2018 rok  

została opracowana, zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Rodziny, Pracy                                    

i Polityki społecznej   na nowym, obowiązującym na terenie całego kraju  

formularzu opracowanym przez Instytut Rozwoju Nauk Społecznych                            

w Warszawie. Udostępnienie formularza nastąpiło w terminie  

uniemożliwiającym  przedstawienie danych  Radzie Powiatu do 30 kwietnia br.  

Zatem zasadne jest podjęcie  niniejszej uchwały.  

 

 

 

                                                                        Przewodnicząca 

                                                                       Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

                                                                ______________________________ 

                                                                                / Małgorzata Osuch/ 
  


