UCHWAŁA NR XXIX/301/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dna 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 110 ust. 1
i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miasta
Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu stanowiący
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/203/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
10 września 2019 roku w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu w ten sposób, że:
1) § 4 ust. 2 lit. e statutu otrzymuje nowe brzmienie:
„e) prowadzenia spraw dotyczących diagnozowania, nadzorowania, monitoringu oraz
zapewnienia warunków do funkcjonowania instytucjonalnej pomocy społecznej oraz
pieczy zastępczej na terenie Miasta Nowego Sącza, współdziałania z jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej i pieczy zastępczej, prowadzenia spraw
związanych z zapewnieniem pomocy instytucjonalnej, w tym: całodobowych usług
w domach pomocy społecznej, dziennych domach seniora, mieszkaniach chronionych,
jednostkach i ośrodkach wsparcia oraz interwencji kryzysowej”;
2) w § 4 ust. 4 statutu dodaje się lit. e w następującym brzmieniu:
„e) organizowania usług przewozu osób niepełnosprawnych”.
§ 2. Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie Uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Iwona Mularczyk

