
UCHWAŁA NR XXIV/132/2020 
RADY GMINY ŁĄCZNA 

z dnia 29 października 2020 r. 

dotycząca zmiany uchwały nr XI/64/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 września 
2019 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie 

opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6a, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz  
art. 18 ust. 2, art. 18c ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późń. 
zm.) Rada Gminy Łączna uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XI/64/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 września 2019r. 
wprowadza się następujące zmiany:   § 2. Otrzymuje brzmienie: 

„Świetlice środowiskowe działają w trzech punktach na terenie Gminy Łączna: 
a) Kamionki 5C, 26-140 Łączna, 
b) Zagórze 40 B, 26-140 Łączna, 
c) Klonów 62, 26-140 Łączna.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

   

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy 

 
 

Andrzej Wisowaty 
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UZASADNIENIE

Zmiana uchwały XI/64/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 września 2019 r. w sprawie

utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej jest konieczna ze względu na przeniesienie placówki

z Czerwonej Górki do miejscowości Kamionki. Budynki (Czerwona Górka, Kamionki) są

zlokalizowane od siebie w odległości ok 200 m. Zmiana lokalizacji podyktowana jest tym, iż do

budynku w Czerwonej Górce przenoszony jest Urząd Gminy. Obiekt w Kamionkach jest

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie zakupione w ramach projektu

wyposażenie zostanie przeniesione do nowego budynku. Przeniesienie świetlicy nie wpłynie na

pogorszenie się warunków lokalowych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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