
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI.360.2018 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 

z dnia 16 sierpnia 2018 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz 

art. 110 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1508 z późn. zm.),- Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala co następuje 

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

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

w Makowie Podhalańskim uwzględniając Uchwałę Nr XXI.195.2016 Rady Miejskiej w Makowie 

Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Makowie Podhalańskim 

2. w § 1 w pkt. 2 dodaje się pkt. 24 i pkt. 25, które otrzymują brzmienie: 

24) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

25) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start” 

3. w § 5 dodaje się litery od „r” do „u” w brzmieniu: 

r) ustalanie uprawnień i wypłata jednorazowych świadczeń określonych ustawą o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem”; 

s) przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, 

posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy; 

t) koordynowanie poradnictwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1 przez asystenta rodziny; 

(koordynacja ta ma polegać na opracowywaniu katalogu wsparcia możliwego do uzyskania oraz 

występowaniu przez asystenta rodziny do odpowiednich podmiotów, w celu umożliwienia skorzystania ze 

wsparcia) 

u) realizacja zadania określonego rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry start” w zakresie prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz 

przekazywania informacji o przyznaniu świadczeń i wypłaty świadczeń „Dobry start”; 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

    

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Henryk Bania 
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