
 

 

UCHWAŁA NR XXI.195.2016 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 

w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h”, art.40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 tj.) oraz art. 110 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U.2016.930 z poźn. zm.) Rada Miejska w Makowie 

Podhalańskim uchwala, co następuje 

§ 1. 1. Wprowadza zmiany do Załącznika do Uchwały Nr XV.131.2016 Rady Miejskiej w Makowie 

Podhalańskim z dnia 30 marca 2016 r. ws. nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Makowie Podhalańskim. 

2. W paragrafie 1 w pkt. 2 . dodaje się pkt.22 i pkt.23, które otrzymują brzmienie: 

22) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, 

23) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych 

3. w paragrafie 5 dodaje się litery od " l " do "p" w brzmieniu: 

l) przyjmowanie wniosków na stypendia socjalne dla uczniów wraz z niezbędnymi dokumentami, 

m) prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia prawa do uzyskania stypendium socjalnego zakończonego 

decyzją, 

n) naliczenie oraz przygotowanie list wypłat, 

o) sprawozdania z zakresu zrealizowanych i wypłaconych środków na stypendia z dotacji otrzymanej 

z budżetu państwa oraz środków własnych gminy. 

p) prowadzenie całości spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego. 

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

Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

Henryk Bania 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 stycznia 2017 r.

Poz. 568
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