
 

 

UCHWAŁA NR LVII/727/18 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017., poz. 2077 z późn. zm) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale XXXV/173/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie nadania 

statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu (Dz. Urz. Doln. z 2005 r. Nr 60, poz., 

1282 z 2007 r., Nr 176, poz. 2269, z 2001 r. Nr 142, poz. 2357, z 2012 r., poz. 2288, poz. 4670, z 2014 r. 

poz. 56, z 2016 r. poz.1771, z 2016 r. poz.6058, z 2017 r. poz. 3147) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 po lit. „x” dodaje się lit. „y” w brzmieniu: „y) zapewnienie i prowadzenie lokali z przeznaczeniem  

na pomieszczenia tymczasowe na rzecz osób eksmitowanych wskazanych przez Gminę Wałbrzych  

i z przeznaczeniem na pomieszczenia kryzysowe dla osób zajmujących lokale stanowiące własność Gminy 

Wałbrzych”. 

2) w § 3 po lit. „y” dodaje się lit. „z” w brzmieniu: „z) świadczeń dobry start”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

M. Romańska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 czerwca 2018 r.

Poz. 3285
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