UCHWAŁA NR XLVI/313/2010
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 ,poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w
Książu Wlkp. uchwala co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XLIII/252/06 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 sierpnia
2006 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. ,zmienionej uchwałą
Nr XV/83/2007 z dnia 29 października 2007 r., uchwałą Nr XIX/115/2008 z dnia 10 marca
2008 r. ,uchwałą nr XXXIII/225/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. ,uchwałą nr XXXV/252/2009 z
dnia 9 listopada 2009 r. wprowadza się następujące zmiany :
1) § 7 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie :
1) w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 71,poz.
734 ze zm.).
2) § 16 otrzymuje brzmienie :
§ 16. Prawa i obowiązki pracowników określają ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej ( Dz.U. z 2009 r Nr 175 ,poz, 1362 ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm. )
3) § 18 ust.1. otrzymuje brzmienie :
ust.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w granicach określonych przepisami
regulującymi działalność jednostek budżetowych, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych ( Nr 157 ,poz.1240 ze zm.).
4) § 21 ust.1 otrzymuje brzmienie :
ust.1. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania
indywidualnych spraw Obywateli z zachowaniem wymogów określonych w ustawie
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

