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z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie: zmiany statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Radłowie
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 228 z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.)
Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego
w Radłowie poprzez:
1. zmianę dotychczasowej nazwy „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wsparcia Dziennego
w Radłowie” na nową nazwę „Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie”. Ilekroć w Statucie występuje
dotychczasowa nazwa zastępuje się ją nazwą nową wskazaną w zdaniu poprzednim,
2. zmianę dotychczasowego sformułowania „Wójt Gminy Radłów” na nowe „Burmistrz Miasta i Gminy
Radłów”. Ilekroć w Statucie występuje dotychczasowe sformułowanie zastępuje się je nowym w brzmieniu
określonym w zdaniu poprzednim,
3. nadanie § 1 ust. 1 następującego brzmienia:
„Placówka Wsparcia Dziennego działa na podstawie niniejszego statutu oraz w oparciu o następujące
akty prawne: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn.zm.) ustawa z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn.zm.) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 124) ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) ustawa z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz.1493 z późn.zm.) z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz.887
ze zm.) Statut Gminy Radłów”.
4. wykreślenie z § 20 Statutu wyrazu „minimum”,
5. nadanie § 28 następującego brzmienia:
„Tryb postępowania w zakresie działalności finansów Placówki Wsparcia Dziennego określają przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kapera

