
UCHWAŁA NR XXXIII/319/2021 
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020r. 
w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu. 

Na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 
poz.305 z późn zm.), art.7 ust.1 pkt 6a, art.18 ust.2 pkt 9 lit.h), art.40 ust.1, art.41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) w związku z art.110 ust.1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) i w związku z art.18 ust.1 
i 2, art.18c ust.1, art.24 ust.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz.U. z 2020 r. poz.821 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje : 

§ 1. Uchyla się uchwałę, o której mowa w tytule niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Piotr Kapela 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie 

zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu. 

 Z uwagi na to, że Gmina Dobrodzień nie przystąpiła, jako partner do projektu "Bliżej rodziny 
i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej-III edycja" placówki wsparcia dziennego, która miała działać w ramach struktury organizacyjnej 
i na podstawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu nie powstała,  
zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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