UCHWAŁA NR XXXIX/753/2013
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIX/467/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nakle nad Notecią
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, ze zm. poz. 645, poz. 1318) oraz art.15 pkt 6 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm. poz. 509) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. poz. 938). uchwala co następuje :
§ 1. W Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącego załącznik do uchwały Nr
XIX/467/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 po lit. g dodaje się lit. h w brzmieniu:
„h) rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb,"”;
2) w § 8 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„"11. Ośrodek może prowadzić Klub Integracji Społecznej jako jedną ze swoich sekcji w dziale Pomocy
Środowiskowej w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym"”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Jedynak
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Uzasadnienie
Klub Integracji Społecznej, zwany dalej KIS, jest nowoczesną formą aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu w myśl ustawy o zatrudnieniu socjalnym. KIS ma na celu reintegrację zawodową
i społeczną osób dotkniętych wykluczeniemspołecznym. Zjawisko wykluczenia społecznego zagraża wielu osobom
i grupom, zwłaszcza korzystającym z pomocy społecznej. Osoby i rodziny są wówczas mało aktywne, odizolowane
wykazują bierną postawę, mają niską motywację do podjęcia zmian. W konsekwencji są w trudnej sytuacji
finansowej. W celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego konieczne jest aktywizowanie osób
zagrożonych tym zjawiskiem, motywowanie ich do podejmowania aktywnych działań właśnie poprzez działalność
KIS.
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