
Uchwała Nr XX/43/2021 

Rady Miejskiej w Stopnicy 

 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik                 

w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stopnicy 

  

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2, pkt. 12, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Miejska uchwala,                      

co następuje: 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na współdziałanie Gminy Stopnica z Gminą Chmielnik w zakresie           

zapewnienia obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                         

w Stopnicy przez koordynatora ds. komputeryzacji pomocy społecznej zatrudnionego             

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku. 

2. Obsługa informatyczna o której mowa w ust. 1 związana jest z zapewnieniem 

prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania Użytkowego (Pomost STD, Helios,    

TT-Pomoc) przeznaczonego do realizacji zadań pomocy społecznej oraz pełnieniem 

nadzoru nad bieżącą eksploatacją Systemu. 

3. Warunki współpracy między gminami określi zawarte porozumienie. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i obowiązuje w okresie od dnia                   

1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie. 

Podstawą do podjęcia niniejszej uchwały jest art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina Stopnica otrzyma  z budżetu Wojewody 

Świętokrzyskiego dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie obsługi informatycznej 

programów SAC w kwocie 400,00 zł. miesięcznie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 

grudnia 2022 roku. Gmina Stopnica na to zadanie w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 

31.12.2022 r. przeznaczy środki finansowe w  kwocie 80,00 zł. miesięcznie.  

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne celem zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania Oprogramowania Użytkowego (Pomost STD, Helios, TT-Pomoc) 

przeznaczonego do realizacji zadań pomocy społecznej przez Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Stopnicy. 


