
UCHWAŁA NR 461/XXVII/2016
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 
r. poz. 446, ze zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), art. 12 pkt 11, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 
1579), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 
uchwala się co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, stanowiącym załącznik do uchwały nr 
260/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia 
tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (Dz. U. Woj. Mazow. z 2011 r. nr 
235, poz. 8255, ze zm: Dz. U. Woj. Mazow. z 2014 r. poz. 6570, z 2016 r. poz. 4177 i poz. 5658) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w § 3, ust. 1 dopisuje się pkt 22 w brzmieniu: „ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin "Za życiem"”;

2) w § 7 dopisuje się pkt 22 w brzmieniu: "prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych 
w sprawach przyznawania jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 
2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r.
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