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-ERMTNTE 
' Rudy Gminy w Czprminie

*l-"}rY.'5lilil zilnia20 kwietnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

Na podstawie ań.18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr l42
poz.159l 22001r. zfiht. nt ) oraz art.16a ust.4 ustawy z dnia 12 marca2004 t, o pomocy
społecanej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 136f, zpóźn. zll,)

Rada Gminy w Czerminie uchwa|a, co następuje:

s1
Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej syuacji
społecznej i demograficzrej stanowiącą załącanik do niniejszej UchwaĘ'

Uchwała wchodzi w zyoie z dniem podjęcia.
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