
UCHWALA NR XXIXl204/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 29 kwietnia 2013 r. 


w sprawie uchwalenia zmian w statucie Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej 

w Makowie Mazowieckim 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorZltdzie 
gminnym IDz.U. z2001r., Nr 142, poz. 1591 zpain. zm.! oraz art. 110 ust. 1 ustawy zdnia 12 marca 2004r. 
o pomocy spotecznej IDz.U. z 2013r., poz. 1821 uchwala si~, co nast~puje: 

§ 1. W Statucie Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Makowie Mazowieckim stanowiClcym zatClcznik do 
uchwaty nr XVIII 04120 12 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Makowie Mazowieckim, wprowadza si~ 

nast~pujClce zmiany: 

1) w § 1 wyrazy " Dz.V. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pain. zm." zast~puje si~ wyrazami "Dz.U. z 2013r., poz 
182" 

2) w § 9 ucbyla si~ punkty 7, 8, 9 

3) po § 9 dodaje sit § 9a w brzmieniu: 

,,9a. ,,9a. Zadania Burmistrza Miasta realizowane przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej: 

1) przyznawanie i wyplacanie przewidzianych ustawaf swiadczeo rodzinnycb i dodatkow do tycb 
swiadczeo; 

2) przyznawanie i wyplacanie swiadczeo przewidzianycb ustawaf 0 pomocy osobom uprawnionym do 
alimentow, prowadzenie dzialao wobec dluznikOw alimentacyjnycb, tj. przeprowadzanie 
wywiadow alimentacyjnych i odbieranie oswiadczeo majaftkowych oraz przekazywanie informacji 
gospodarczej 0 dluznikach alimentacyjnych; 

3) przyznawanie i wyplacanie pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym - stypendiow 
szkolnych.". 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si~ Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy Rady 
Miejski . 
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Uzasadnienie 

do uchwaly Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 
zmian w Statucie Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Makowie Mazowieckim. 

Statut Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Makowie Mazowieckim zostal przyj~ty Uchwal'l nr 
XVIII 04/20 12 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012r. 

Wprowadzone zmiany dotycz'l: 

Nowy tekstjednolity ustawy 0 pomocy spolecznej wprowadzono Dz. U. z 2013 roku, poz. 182; 

Wystqpienie pokontrolne zwr6cHo uwag~, iz nw. zadania: 

przyznawanie i wyplacanie przewidzianych ustaw'lswiadczen rodzinnych i dodatk6w do tych swiadczen; 

przyznawanie i wyptacanie swiadczen przewidzianych ustaw'l 0 pomocy osobom uprawnionym do 
aliment6w, prowadzenie dzialaft wobec dlui:nik6w alimentacyjnych, tj. przeprowadzanie wywiad6w 
ali mentacyjnych i odbieranie oswiadczen maj'ltkowych oraz przekazywanie informacji gospodarczej 
o dtui:nikach aIimentacyjnych; 

przyznawanie i wyptacanie pomocy materialnej 0 charakterze socjaInym - stypendi6w szkolnych; 

nie S'l zadaniami pomocy spolecznej. Nie naleZ<t do kompetencji osrodka pomocy spotecznej. S'l to zadania 
Bunnistrza Miasta Mak6w Mazowiecki, wynikaj'lce z odr~bnych ustaw, ktore S'l realizowane w Miejskim 
Osrodku Pomocy Spotecznej w Makowie Mazowieckim na podstawie stosownych upowatnien Burmistrza 
Miasta. 

Wobec powyzszego zasadnymjest naniesienie opisanych zmian do statutu. 

,jUj{MIS~rRZ MlASTA
CAA-L7 

rt1f{r -Inn sz Jmlkowski 

) 
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