
ZARZĄDZENIE NR 11512018 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 19 czerwca 2018 roku 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opocznie do wydawania decyzji administracyjnych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.), w związku z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
Upoważniam Panią Marię Barbarę Chomicz-Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydawania decyzji administracyjnych 
w tym zakresie. 

§ 2. 
Upoważnienie określone w § 1 jest ważne w okresie kierowania przez Panią Marię Barbarę 
Chomicz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opocznie lub pisemnego 
odwołania upoważnienia. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku. 



Uzasadnienie 

W związku z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) 

Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 
świadczeniobiorcy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania 
spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń 
opieki zdrowotnej . 

Decyzję potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na wniosek 
świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy 

udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu 
świadczenia. Po otrzymaniu wniosku pracownik Urzędu Miejskiego w Opocznie wnioskuje do 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie o przeprowadzenie przez 
pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego jest warunkiem koniecznym do wydania decyzji w sprawie przyznania prawa 
do świadczeń opieki zdrowotnej. Pracownicy MGOPS po sporządzeniu wywiadu przekazują 
go do siedziby tut. Urzędu celem wydania stosownej decyzji. 

Przekazanie do realizacji tego zadania Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Opocznie skróci czas oczekiwania wnioskodawcy na decyzję . Wniosek 
będzie składany bezpośrednio w M-GOPS, natomiast pracownik niezwłocznie po 
przeprowadzeniu wywiadu sporządzi projekt decyzji, którą zaakceptuje dyrektor M-GOPS. 

Proponowane rozwiązanie poprawi szybkość obsługi wnioskodawcy, który 
niejednokrotnie zwleka z wizytą u lekarza oczekując na wydanie decyzji w tym zakresie. 

W związku z powyższym upoważnienie dla dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie do wydawania w/w decyzji jest w pełni zasadne. 


