
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …/2020 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 91/2019 Rady Gminy Przemęt z  dnia 3 września 2019 r. 

w sprawie  nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713), art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473) oraz art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869  

i  1649 oraz 2020 r., poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale  Nr 91/2019 Rady Gminy Przemęt z  dnia 3 września 2019 r. w sprawie  

nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie wprowadza się 

następującą zmianę: 

 1) w § 7 dodaje się pkt 18) w brzmieniu: 

„ 18) realizację zadań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

                                  Przewodniczący Rady Gminy Przemęt  

 

                    Elżbieta Wita    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 91/2019 Rady Gminy Przemęt z  dnia  

3 września 2019 r. w sprawie  nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Przemęcie. 

 

Na podstawie art. 90 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U.  

z 2019r. (poz. 1481, 1818 i 2197) Rada Gminy Przemęt uchwałą nr 151/2020 z dnia 30 

kwietnia 2020 r. upoważniła 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. W związku z tym powstała konieczność dokonania zmiany w statucie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poprzez wprowadzenie  nowego zadania.  

Wobec powyższego dla prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przemęcie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu uważa się za zasadne. 


