
UCHWAŁA NR xx)V81/21
RADY MIASTA BIAŁA PoDLASKA

z dnia29 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
Podlaskiej

Na podstawie art' 16 ust.3 ustawy zdnia 2\lipca 2000 r' o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

innych aktów prawnych (Dz,Uz 2019t,, poz. |46|), art. 18ust.2pkt' 1ustawy zdnia 8marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z2021r, poz' 1372, zpóźn, zm'), uchwala się, co następuje:

$1.
1,ogłasza się tekst jednolity uchwĄ w sprawie Statutu Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej wBiałej

Podlaskiej.

2' Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Biała Podlaska z dnia
29 listopada 202I r' w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miejskiego
ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej' zgodnie zbrzmienięm zatącznika do niniejszej uchwaĘ.

s2.
obwięszczenie' o którym mowa w $ 1 ust. 2, pod|ega ogłoszeniu wDzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

$3.
Wykonanie uchwaĘ powierza się Prezydentowi Miasta Biata Podlaska.

$4.
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
iastaBinła Podlaska
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l;TffTI,"nrxrv tstzot.
Rady Miasta Biała Podlaska
z dnia22 stycznia2016
(tekst jednolity z obwieszczenia
Rady Miasta Biała Podlaska
z dńa29listopada f02I r'
w sprawie ogłoszenia jednolitego
teksfu uchwĄ w sprawie
nadania Statutu Miej skiemu
ośrodkowi Pomocy Spolecznej
w Białej Podlaskiej)

Statut Miejskiego oŚrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

$ 1. Miejski ośrodek Pomocy Spotecznej w Białej Podlaskiej dziata na podstawie:
1) uchwały nr XIII|52190 Miejskiej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej z dnta 28 lutego
1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
Podlaskiej,
2) postanowień niniejszego Statutu.

$ 2. 1. Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej' zwany dalej
,,ośrodkiem'' jest jednostką organizacyjną Miasta Biała Podlaska nie posiadającq
osobowości prawnej'

$ 3. 1. Siedzibą ośrodka jest Miasto Biała Podlaska.
2. ośrodek może uż}rvać skrótu ,,MoPSo'.

$ 4. l' ośrodek realizuje zadaniaw,lasne gminy i powiatu Miasta Biała Podlaska oraz
zadania zlecone zza|<ręsu administracji rządowej określone ustawą o pomocy społecznej
i innymi ustawami.
2. ośrodek rea|tzuje takŻę zadania gminy i powiatu okręślone uchwałami Rady Miasta
Biała Podlaska' wynikaj ące z porozumień i umów zawartych przezMiasto Biała Podlaska
z innymi podmiotami oruz wznaczonę przezPrczydenta MiastaBiała Podlaska.

$ 5. ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor ośrodka na
podstawie pełnomocnictw udzie1onychprzez Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

$ 6.1 Strukturę otganizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres zadan
realizowanych przez ośrodęk okręśla regulamin organizacyjny ośrodka ustalony
zar ządzeni em dyrekto ra.

$ 7. Nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Biała Podlaska.

$ 8. Majątek ośrodka stanowią składniki mięnia komunalnego Gminy Miejskiej Biała
Podlaska przekazane ośrodkowi w zarząd w celu rea|izacji jego zadań statutowych'

l W brzmieniu ustalonym przez $ 1 uchwĄ NR XIII/9/20 Rady Miasta Białą Podlaska z dnia 13 marca 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
(Dz,Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2012),która węszła w Ęcie z dniem 9 kwietnia 2020 r.
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