
Projekt 

UCHWAŁA NR …../2020 

RADY GMINY PRZEMĘT 

  

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Przemęcie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych 

 w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

 

  

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) w związku z  art. 90 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) Rada Gminy Przemęt uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie do 

prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Przemęt. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

   

                          

                                                                            Przewodniczący  

                                                                           Rady Gminy Przemęt 

                   

                         Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

do uchwały nr …./2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie do 

prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.  

 

Zamierzeniem niniejszej uchwały jest przekazanie Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Przemęcie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym tj. stypendium szkolne, czy zasiłek szkolny uczniom zamieszkałym na terenie 

Gminy Przemęt. Ustawa o systemie oświaty umożliwia  udzielenie przez organ stanowiący 

gminy upoważnienia dyrektorowi ośrodka pomocy społecznej do załatwiania spraw 

o charakterze socjalnym, czyli stypendiów i zasiłków szkolnych.  

Postępowanie w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przemęt dotychczas prowadził 

Wydział Oświaty Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Gminy w Przemęcie, a decyzje 

wydawał Wójt Gminy. Z uwagi na zmianę organizacyjną Urzędu Gminy postanowiono 

przekazać sprawy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie.  

W kwestii przekazania zadania do Ośrodka wzięto pod uwagę fakt, że przyznawanie 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym opiera się na kryterium dochodowym 

wynikającym z ustawy o pomocy społecznej. Ponadto  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Przemęcie realizuje zadania z zakresu wspierania rodzin z dziećmi i  jest zorientowany 

w zakresie potrzeb rodzin z niskimi dochodami oraz dysponuje dokumentacją, która może być 

wykorzystana przy rozpatrywaniu wniosków o stypendia i zasiłki szkolne.  Dla klientów 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie wygodniej w jednej instytucji 

załatwić sprawy dotyczące różnego rodzaju świadczeń, w tym również stypendia socjalne dla 

dzieci. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 

 


