
UCHWAŁA NR VIII/119/19
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 11, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 5, art. 15, art. 17 i art. 18a ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. 
zm.1) )  oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.2) )  uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 6 statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr IX/77/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 maja 2003 r. (t. j. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. 
poz. 2397) zmienionej uchwałą Nr LIV/826/18 z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. 
poz. 3969) wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się pkt 11;

2) po pkt 29b dodaje się pkt 29c w brzmieniu:

„29c) wykonywanie czynności dotyczących przeprowadzania otwartych konkursów ofert dla organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. 
poz. 37.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymieniowej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1076, 1544 i 2245.
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