
 

 

UCHWAŁA NR 0007.XX.112.2012 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje:  

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Złotoryi nadanym uchwałą nr XXV/159/ 

/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 paździer-

nika 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotoryi, zmienio-

nym:  

− uchwałą nr XXXIX/258/2005 Rady Miejskiej 

w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie 

zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Złotoryi,  

− uchwałą nr XXIV/140/2008 Rady Miejskiej 

w Złotoryi z dnia 30 października 2008 roku 

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Złotoryi,  

− uchwałą nr XLIV/240/2010 Rady Miejskiej 

w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie 

zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Złotoryi, wprowadza się następujące 

zmiany:  

1. § 1 Statutu otrzymuje brzmienie:  

,,§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zło-

toryi, zwany dalej „Ośrodkiem” utworzony uchwałą 

nr V/45/92 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 

9 września 1992 roku działa na podstawie:  

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo-

łecznej (t.j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 

1362 z późn. zm.),  

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,  

poz. 1591 z późn. zm.),  

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),  

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracow-

nikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,  

poz. 1458 z późn. zm.),  

5) ustawy z dnia 21 czerwca 200 l roku o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. 

zm.),  

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku 

o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 

roku, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),  

6a) uchylony,  

6b) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 

z 2009 roku, Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),  

7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie 

zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 roku, 

Nr 231, poz. 1375),  

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzia-

łaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,  

poz. 1493 z późn. zm.),  

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadcze-

niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-

ków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 164, 

poz. 1027 z późn. zm.),  

10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  

Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),  

11) niniejszego statutu,  

12) innych właściwych przepisów."  

2. § 3 Statutu otrzymuje brzmienie:  

,,§3. Ośrodek realizuje zadania w zakresie:  

1) pomocy społecznej,  

2) świadczeń rodzinnych,  

2a) uchylony,  
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3) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 

i pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

4) dodatków mieszkaniowych,  

5) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

6) wynikającym z ustawy o wspierania rodziny 

i systemie pieczy zastępczej,  

7) zleconym gminie zgodnie z ustaleniami wojewo-

dy.”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Złotoryja.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  

Roman Gorzkowski
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