
UCHWAŁA NR XX/154/12
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/479/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 
z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

Na podstawie art.  40 ust.  2  pkt  2 ustawy z dnia  08 marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 175, 
poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala,
co następuje

§  1.  W  załączniku  pt:  „Statut  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 
Nowogrodźcu”  do  uchwały  nr  LXVII/479/10  Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu  z  dnia  04 
listopada  2010  r.  w  sprawie  nadania  statutu  Miejsko  Gminnemu  Ośrodkowi  Pomocy 
Społecznej w Nowogrodźcu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 Załącznika po punkcie 4 dopisuje się punkt 4a w brzmieniu: 4a)ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, 
poz. 887 z późn. zm.)”;
2) w § 2 ust. 2 po punkcie 7 Załącznika dopisuje się punkt 8 w brzmieniu „8) realizowanie 
zadań nałożonych na gminę na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)”

§ 2. Na podstawie art. 90 m ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) upoważnia się Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy  społecznej  w  Nowogrodźcu  do  wydawania  decyzji  administracyjnych  oraz 
prowadzenia  postępowań  w  sprawach  dotyczących  świadczeń  pomocy  materialnej  o 
charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Nowogrodziec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§  4.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Wilhelm Tomczuk


