
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/232/2017 

RADY MIEJSKIEJ DĘBNA 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 

z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579 ), art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 930 i 1583) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz.885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, 

z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358,  

poz. 1513, poz. 1830,poz. 1890, poz. 1854 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257,  poz. 1454) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XX/143/16 Rady Miejskiej w Dębnie z 28 stycznia 2016 r. w sprawie 

nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębnie  (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego 

z 2016 r. poz. 965), 

1) w § 1 ust. 1 po pkt. 22 dodaje się pkt. 23 w brzmieniu: 

"23) ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r., poz. 162 i poz. 972)", 

2) w § 1 ust. 1 po pkt. 23 dodaje się pkt. 24 w brzmieniu: 

"24) ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. 

z 2016r., poz. 1860)", 

3) w § 8 ust. 1 po pkt. 14 dodaje się pkt. 15 w brzmieniu: 

„15) prowadzenie postępowania w sprawie zasiłków dla opiekunów i wypłacanie tych zasiłków”; 

4) w § 8 ust. 1 po pkt. 15 dodaje się pkt. 16 w brzmieniu: 

„16) prowadzenie postępowania w sprawie uprawnień kobiet i rodzin do wsparcia w zakresie 

dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz rodziny”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Paweł Jan Chrobak 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 887
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