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UCHWALA NR ..... „„ •••••••••••••••••••• 

RADY MlEJSKJEJ W OPOCZl'HE -'n 
1" aa. 2019 

z dnia ........ „ ............. . f~u 
Podpis . .'.:.'::::::::·.// L.p.dz_._ ___ . --· 

,.;-·"------'".„ .. ____ _ 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko~Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opocznie do prowadzenia postępowania i ·wydawania decyzji administracyjnych w 
sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 39 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r_ o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 90m ust 2 ustaw)' z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oś·wiaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie 
do prowadzenia postępowania i \:\')'dawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu 
świadczeń pomocy mateńalnej o charakterze socjalnym. dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Opoczno. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIV/383/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia27 sierpnia 2010 r. 
\.V sprawie upoważnienia KierO\vnika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do prowadzenia 
postępowania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
(Dz. Urz. Woj. Łódz. z 201 O r. Nr 284 poz. 2330). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Opocznie 

Anna Zięba 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 90m ust. 1 ustmvy z dnia 7 ·września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481), świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
przyznaje wójt (bunnistrz, prezydent miasta). Natomiast według treści art. 90m ust. 2 ww. 
ustawy, rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 
postępowania w sprawac~ o których mowa w ust. 1. Ponadto zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić 
również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o 
których mowa w art. 9 ust. 1. 

Uchwałą Nr XLIV/383/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 sierpnia 2010 r. 
upoważniono Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do prowadzenia 
postępowania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Nie 
mniej jednak w dniu 28 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Opocznie podjęła uchwałę Nr 
XXVII/330/2016 w sprawie uchwalenia Statutu fvfiejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie. Zmianie uległa nazwa jednostki z Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Opocznie na Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Zmieniła się 
również nazwa stanowiska z Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie na 
Dyrektora .t-.lfiejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecmej w Opocznie. 

W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie uchwały w sprawie 
przedmiotowego upoważnienia dla Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie. 


