
Zarządzenie Nr Or-IV.0050.405.2021 
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 
z dnia 20 lipca 2021 r. 

 
w sprawie konsultacji projektu uchwały, dotyczącej „zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jastrzębiu- Zdroju”   

 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

713 z późn. zm ) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  
zarządzam:  
 

§ 1. 
1) Przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi                      

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój. 

2) Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jastrzębiu- Zdroju”.   

3) Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwały. 
 

§ 2. Określa się: 
1) Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 20.07.2021r. 
2) Termin zakończenia konsultacji na dzień: 23.07.2021r. 
 
§ 3.Forma konsultacji: 

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 
§ 4.Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej                   

w Jastrzębiu-Zdroju. 
 

§ 5.Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Sekretariacie (pokój 57) Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione 
propozycje zmian. 
 

§ 6.Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na 
stronie internetowej Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 

§ 7.Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne 
bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów. 
 

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej                          
w Jastrzębiu-Zdroju. 

 
§ 9.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 
 



UZASADNIENIE 

 
Obowiązkiem gminy wynikającym z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej jest prowadzenie i 

zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do 
nich osób wymagających opieki. Stosowne do art. 51 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobom, które ze 
względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub 
posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Stosownie do art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej ośrodkiem 
wsparcia może być dzienny dom pomocy.  Zgodnie z art. 111a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 
gmina może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku połączenia, ośrodek wsparcia działa w strukturze odpowiednio 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Włączenie ośrodka wsparcia w strukturę ośrodka pomocy społecznej zapewni 
realizację obowiązkowego zadania gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a jednocześnie jest 
rozwiązaniem ekonomicznym.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2020 poz. 
176 z późn. zm.) Gmina może prowadzić klub integracji społecznej.  Włączenie klubu integracji społecznej w 
strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej jest rozwiązaniem ekonomicznym. Podjęcie działalności klubu integracji 
społecznej i dziennego domu pomocy jest konsekwencją poprzednich uchwał o utworzeniu klubu integracji 
społecznej i dziennego domu pomocy, albowiem prowadzenie klubu integracji społecznej powierzono 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej a dzienny dom pomocy włączono w strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jastrzębiu- Zdroju.  

 
Z uwagi na powyższe koniecznym stała się zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- 

Zdroju.    


