Uchwała Nr XXXVIII/394/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 listopada 2012 r.

w

sprawie: przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
art. 6 ust. 1 i art. 12 pkt. 8 lit. i, w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592,
z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych,
(Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 94, art. 180 pkt. 5 i pkt. 8,
art. 229 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) Rada Miasta Nowego Sącza
na wniosek Prezydenta Miasta postanawia, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2013 roku przekształca się Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu oraz wyodrębnia się dla realizacji zadań instytucjonalnej
pieczy zastępczej następujące placówki opiekuńczo - wychowawcze:
- placówka opiekuńczo - wychowawcza typu interwencyjnego z siedzibą w Nowym Sączu
ul. Łącznik 20,
- placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego Dom Dziecka z siedzibą
w Nowym Sączu ul. Teligi 24,
- placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego Dom Dziecka z siedzibą
Trzycierz 95.
2. Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym
Sączu nadaje się statut, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Placówki opiekuńczo - wychowawcze wskazane w ust. 1 są jednostkami
budżetowymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
4. Z dniem utworzenia Centrum, placówce opiekuńczo - wychowawczej typu
interwencyjnego z siedzibą w Nowym Sączu ul. Łącznik 20, nadaje się statut w brzmieniu
określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Z dniem utworzenia Centrum, placówce opiekuńczo - wychowawczej typu
socjalizacyjnego z siedzibą w Nowym Sączu ul. Teligi 24, nadaje się statut w brzmieniu
określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Z dniem utworzenia Centrum, placówce opiekuńczo - wychowawczej typu
socjalizacyjnego Dom Dziecka z siedzibą Trzycierz 95, nadaje się statut w brzmieniu
określonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu
przejmuje wszelkie wierzytelności i zobowiązania Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu.
2. Majątek Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu staje się
z dniem 1 stycznia 2013 roku majątkiem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu.

3. Pracownicy obsługi administracji i obsługi pracujący dotychczas w Zespole Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu z dniem 1 stycznia 2013 roku stają się
pracownikami Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Nowym Sączu, pozostali pracownicy Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Nowym Sączu stają się pracownikami wymienionych w § 1 niniejszej uchwały placówek
opiekuńczo - wychowawczych - zgodnie z miejscem dotychczasowego zatrudnienia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Uchwała
Małopolskiego.

podlega

opublikowaniu

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/394/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 listopada 2012 r.

STATUT
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH
W NOWYM SĄCZU

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu,
zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Nowego Sącza.
2. Siedzibą Centrum jest miasto Nowy Sącz.
§ 2. Podstawę prawną działania Centrum stanowią w szczególności:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie: instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720).
6. Niniejszy statut.
Rozdział II
Zakres działania Centrum
§ 3. 1. Centrum realizuje zadania pomocy społecznej, których wykonanie spoczywa na
mieście Nowy Sącz, określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
oraz przepisach wykonawczych jako zadania własne miasta.
2. Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną oraz
organizacyjną placówek opiekuńczo - wychowawczych miasta Nowy Sącz tj. placówki typu
interwencyjnego ul. Łącznik 20, placówki typu socjalizacyjnego Dom Dziecka ul. Teligi 24,
placówki typu socjalizacyjnego Dom Dziecka Trzycierz 95.
3. Ponadto Centrum zapewnia obsługę księgowości Rodzinnych Domów Dziecka
Nr 1, Nr 2, Nr 3 działających na terenie miasta Nowego Sącza.
§ 4. Centrum poprzez placówki opiekuńczo - wychowawcze realizuje zadania miasta
Nowego Sącza w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub
częściowo pozbawionym opieki rodziców.

§ 5. Centrum poprzez placówki opiekuńczo - wychowawcze, współdziała i współpracuje przy
realizacji zadań określonych w niniejszym rozdziale z:
1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,
2. Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,
3. sądami powszechnymi,
4. organizatorem pieczy zastępczej,
5. organizacjami pozarządowymi,
6. placówkami oświatowo - wychowawczymi,
7. innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.
Rozdział III
Organizacja Centrum
§ 6. 1. Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz oraz ponosi
odpowiedzialność za organizację i funkcjonowanie tej jednostki jak i pozostałych placówek
(typu socjalizacyjnego oraz interwencyjnego).
2. Prezydent Miasta Nowego Sącza nawiązuje z Dyrektorem Centrum stosunek pracy
na podstawie umowy o pracę.
3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w Centrum oraz placówkach typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.
§ 7. Strukturę organizacyjną i szczegółowe zakresy działania Centrum, oraz placówek
socjalizacyjnych i interwencyjnej określają regulaminy organizacyjne zatwierdzone w drodze
zarządzenia przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
§ 8. Prawa i obowiązki pracowników Centrum oraz pozostałych placówek określa ustawa
o pracownikach samorządowych, regulamin pracy nadany przez Dyrektora w drodze
zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 9. 1. Centrum prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego
opracowanego przez Dyrektora i zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
2. Centrum posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
3. Centrum prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz
sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
4. Centrum rozlicza się z wykonania planu finansowego z budżetem Miasta Nowego
Sącza.
5. Dyrektor w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych zaciąga zobowiązania
pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym
Centrum.
Rozdział V
Nadzór nad działalnością Centrum
§ 10. 1. Nadzór organizacyjny nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Nowego
Sącza.
2. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań Centrum oraz placówek opiekuńczo wychowawczych sprawuje Wojewoda Małopolski.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 11. Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/394/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 listopada 2012 r.

STATUT
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ TYPU INTERWENCYJNEGO
Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU PRZY UL. ŁĄCZNIK 20

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Placówka opiekuńczo - wychowawcza typu interwencyjnego (Pogotowie Opiekuńcze),
zwana dalej placówką jest jednostką budżetową miasta Nowego Sącza, nie posiadającą
osobowości prawnej.
2. Placówka prowadzi działalność w Nowym Sączu ul. Łącznik 20.
§ 2. Podstawę prawną działania placówki stanowią w szczególności:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie: instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720).
6. Niniejszy statut.
Rozdział II
Cele i zadania placówki
§ 3. Przedmiotem działania Placówki jest realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
obejmujących w szczególności:
1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym
właściwej opieki rodzicielskiej.
2. Sporządzanie diagnozy psychofizycznej wychowanka.
3. Podejmowanie działań zmierzających do reintegracji rodzin dzieci i młodzieży
przebywających w placówce.
4. Zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych i zdrowotnych oraz
kształcenie dzieci i młodzieży objętych opieką.
5. Prowadzenie wszechstronnych działań mających na celu umożliwienie:
- powrotu do rodzin naturalnych,
- przystosowania dziecka do samodzielnego funkcjonowania w środowisku
i możliwości pełnienia ról społecznych po opuszczeniu placówki,

- wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych dziecka poprzez organizację
zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych,
terapeutycznych itp.
6. Zapewnienie opieki psychologiczno - pedagogicznej odpowiedniej do potrzeb
wychowanków.
7. Współpraca z rodziną w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo wychowawczych.
Rozdział III
Organizacja placówki
§ 4. 1. Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu (zwany dalej Dyrektorem) przy pomocy wychowawcy.
2. Dyrektor reprezentuje placówkę na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za jej
organizację, działania i funkcjonowanie.
3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w placówce.
4. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną placówki prowadzi Centrum
Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu.
§ 5. Szczegółowy zakres działania placówki określa regulamin organizacyjny opracowany
przez Dyrektora, podlegający zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa Pogotowia Opiekuńczego
§ 6. 1. Placówka prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego Centrum
Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych opracowanego przez Dyrektora
i zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 7. Zmiana statutu wymaga formy właściwej dla jego ustanowienia.
§ 8. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy prawa obowiązującego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/394/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 listopada 2012 r.

STATUT
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO
Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU PRZY UL. TELIGI 24

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego (Dom Dziecka), zwana
dalej placówką jest jednostką budżetową miasta Nowego Sącza, nie posiadającą osobowości
prawnej.
2. Placówka prowadzi działalność w Nowym Sączu przy ul. Teligi 24.
§ 2. Podstawę prawną działania placówki stanowią w szczególności:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie: instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720).
6. Niniejszy statut.
Rozdział II
Cele i zadania placówki
§ 3. Przedmiotem działania Placówki jest realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
obejmujących w szczególności;
1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym
właściwej opieki rodzicielskiej.
2. Prowadzenie działań socjalizacyjnych.
3. Podejmowanie działań zmierzających do reintegracji rodzin dzieci i młodzieży
przebywających w placówce.
4. Zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych i zdrowotnych oraz
kształcenie dzieci i młodzieży objętych opieką.
5. Prowadzenie wszechstronnych działań mających na celu umożliwienie:
- powrotu do rodzin naturalnych,
- przystosowania dziecka do samodzielnego funkcjonowania w środowisku
i możliwości pełnienia ról społecznych po opuszczeniu placówki,
- wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych dziecka poprzez organizację
zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych,
terapeutycznych itp.

6. Zapewnienie opieki psychologiczno - pedagogicznej odpowiedniej do potrzeb
wychowanków.
7. Współpraca z rodziną w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo wychowawczych.
Rozdział III
Organizacja placówki
§ 4. 1. Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu (zwany dalej Dyrektorem) przy pomocy wychowawcy.
2. Dyrektor reprezentuje placówkę na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za jej
organizację, działania i funkcjonowanie.
3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w placówce.
4. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną placówki prowadzi Centrum
Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu.
§ 5. Szczegółowy zakres działania placówki określa regulamin organizacyjny opracowany
przez Dyrektora, podlegający zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa Domu Dziecka
§ 6. 1. Placówka prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego Centrum
Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych opracowanego przez Dyrektora
i zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 7. Zmiana statutu wymaga formy właściwej dla jego ustanowienia.
§ 8. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy prawa obowiązującego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/394/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 listopada 2012 r.

STATUT
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO
Z SIEDZIBĄ W TRZYCIERZ 95

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego (Dom Dziecka), zwana
dalej placówką jest jednostką budżetową miasta Nowego Sącza, nie posiadającą osobowości
prawnej.
2. Placówka prowadzi działalność w Trzycierzu.
§ 2. Podstawę prawną działania placówki stanowią w szczególności:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie: instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720).
6. Niniejszy statut.
Rozdział II
Cele i zadania placówki
§ 3. Przedmiotem działania Placówki jest realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
obejmujących w szczególności;
1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym
właściwej opieki rodzicielskiej.
2. Sporządzanie diagnozy psychofizycznej wychowanka.
3. Prowadzenie działań socjalizacyjnych.
4. Podejmowanie działań zmierzających do reintegracji rodzin dzieci i młodzieży
przebywających w placówce.
5. Zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych i zdrowotnych oraz
kształcenie dzieci i młodzieży objętych opieką.
6. Prowadzenie wszechstronnych działań mających na celu umożliwienie:
- powrotu do rodzin naturalnych,
- przystosowania dziecka do samodzielnego funkcjonowania w środowisku
i możliwości pełnienia ról społecznych po opuszczeniu placówki,

- wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych dziecka poprzez organizację
zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych,
terapeutycznych itp.
7. Zapewnienie opieki psychologiczno - pedagogicznej odpowiedniej do potrzeb
wychowanków.
8. Współpraca z rodziną w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo wychowawczych.
Rozdział III
Organizacja placówki
§ 4. 1. Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu (zwany dalej Dyrektorem) przy pomocy wychowawcy.
2. Dyrektor reprezentuje placówkę na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za jej
organizację, działania i funkcjonowanie.
3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w placówce.
4. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną placówki prowadzi Centrum
Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu.
§ 5. Szczegółowy zakres działania placówki określa regulamin organizacyjny opracowany
przez Dyrektora, podlegający zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa Domu Dziecka
§ 6. 1. Placówka prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego Centrum
Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych opracowanego przez Dyrektora
i zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 7. Zmiana statutu wymaga formy właściwej dla jego ustanowienia.
§ 8. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy prawa obowiązującego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

