
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/346/16 

RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH 

z dnia 25 października 2016 roku 

w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z pón. zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) –  

Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w 

sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niepołomicach, w ten sposób, 

że w załączniku Nr 1 do tej (zmienianej) uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem, 

b) po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 

„17)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. 

zm.).”; 

2) w § 6: 

a) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem, 

b) po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10)  realizacja zadań związanych z przyznawaniem  pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Niepołomice.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. 

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

Małopolskiego. 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach 

 

 

Marek Ciastoń 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 6455
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