
PROJEKT  
 

UCHWAŁA NR ……/2016 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia ………………….2016 r.  

 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej 

do przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej  

do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna. 

 

§2. Upoważnienie, o którym mowa w §1, udziela się na czas nieokreślony do odwołania. 

 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

/-/ 

Daniela Tomczak 

 

 



 
UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Podkowie Leśnej do przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta 

Podkowa Leśna 
 

 

Na podstawie art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rada gminy 

może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w 

sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.  

Postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna dotychczas prowadził Urząd 

Miasta Podkowa Leśna, a Burmistrz Miasta wydawał decyzje. Funkcjonowało to tak dlatego, 

że ustawa zakazywała radzie gminy upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów. Przepisy nowelizujące ustawę o systemie oświaty z dnia 6 kwietnia 2010 r. 

umożliwiały radzie gminy przekazywanie uprawnień do prowadzenia przedmiotowego 

postępowania kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Mając na uwadze, że instytucje takie 

jak ośrodki pomocy społecznej są organami najlepiej zorientowanymi w zakresie potrzeb 

rodziny z niskimi dochodami oraz że przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym opiera się na kryterium dochodowym, wynikającym z ustawy o pomocy 

społecznej, uznaje się za zasadne przekazanie tego zadania Kierownikowi Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Podkowie Leśnej.  

Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie 

Leśnej umożliwi osobom korzystającym z pomocy załatwienie w jednej instytucji różnych 

rodzajów świadczeń, a także zniesie konieczność pobierania dodatkowych zaświadczeń w tym 

zakresie.  

Powyższa uchwała wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców Podkowy Leśnej 

korzystającym ze świadczeń pomocy materialnej w zakresie zapewnienia im jak najlepszej 

obsługi.  

 

 

 

Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Podkowie Leśnej 

/-/ 

Ewa Zalewska 

 

 

 


