
Uchwała nr XIII/442/99
Rady Miasta Szczecina

z dnia 27 września 1999 r.

w sprawie udzielenia Pani Bożenie Szaniawskiej - Zastępcy Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z 
zakresu administracji publicz�
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Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. nr 9, 
poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 
155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126) w związku z art. 46 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 29 listopada 
1990 r. o pomocy społecznej (dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414; Nr 106, poz. 668; Nr 117, poz. 
756; Nr 162, poz. 1118 i 1126; z 1999 r����������	
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uchwala, co następuje:
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Udziela się Pani Bożenie Szaniawskiej - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej, w tym do wydawania decyzji w ramach zadań własnych gminy, zadań własnych o 
charakterze obowiązkowym i zadań zleconych - pozostających w zakresie działalności 
statutowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a w szczególności wynikających z ustawy 
z dnia 29 listop�da 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 
414 z późniejszymi zmianami).
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Tracą moc:

1. Uchwała nr XXXIX/493/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 października 1997 r. w 
sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, 

2. Uchwała Nr XLVIII/607/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 czerwca 1998 r. w 
sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 
wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania i udzielania pomocy 
pieniężnej kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


