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851 
 

UCHWAŁA NR VI/30/07 
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE 

 
z dnia 12 kwietnia 2007r. 

 
w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 

 
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6 i art.18 ust. 2 pkt 9 
lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1591 z późń. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Niegosławicach zatwierdzonego uchwałą  
Nr XX/96/2004 Rady Gminy w Niegosławicach  
z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie nadania statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 
wprowadza się następujące zmiany:  

1) do § 3 dodaje się ust. 2a o brzmieniu: 

      „W ramach zadań własnych gminy Ośrodek 
Pomocy Społecznej realizuje ponadto zadania 
w sprawach dodatków mieszkaniowych”; 

2) do § 3 ust. 3 dodaje się punkt 7 o brzmieniu : 

      „przyznawanie i wypłacanie dodatków miesz-
kaniowych oraz prowadzenie indywidualnych 
postępowań w tych sprawach”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia statutu nie ulega-
ją zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerw-
ca 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Leszek Kocik 

 


