
Uchwała nr  X/ 80 /2015
Rady Miasta Gniezna 

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do  
załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz ar. 90m ust. 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 ze zmianami) Rada Miasta Gniezna, uchwala, co następuje:

§ 1.  Upoważnia  się  dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gnieźnie  do 
załatwiania  indywidualnych  spraw z  zakresu administracji  publicznej,  włącznie  z  prawem 
wydawania  decyzji  administracyjnych  i  postanowień  w  sprawach  stypendiów  i  zasiłków 
szkolnych, o których mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty  wobec uczniów  i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna.

§  2.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta  Gniezna  i  dyrektorowi 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 
2015 r.



Uzasadnienie:

Ustawa o systemie  oświaty nakłada  na  samorządy gminne  obowiązek udzielania  pomocy 
materialnej  o  charakterze  socjalnym  uczniom  szkół  podstawowych,  gimnazjów,  szkół 
ponadgimnazjalnych,  wychowankom  ośrodków  umożliwiających  realizację  obowiązku 
szkolnego  i  nauki  oraz  słuchaczom  kolegiów nauczycielskich,  nauczycielskich  kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb socjalnych zamieszkałych na terenie gminy.
W świetle ustawy o systemie oświaty czynności organizacyjne i sposób wykonania zadania z 
obszaru zabezpieczenia społecznego należy do kompetencji gminy, tym niemniej realizacja 
tego zadania przez ośrodek pomocy społecznej uprości proces ubiegania się  o stypendia i 
zasiłki  szkolne  i  jednocześnie  przyczyni  się  do  uszczelnienia  systemu  pomocy.  Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest wyspecjalizowaną jednostką w zakresie wypłat 
świadczeń  materialnych,  posiadającą  niezbędną  dokumentację  i  narzędzia  kontroli 
prawidłowości składanych przez wnioskodawców dokumentów. Pozwoli to na skierowanie 
pomocy do uczniów z rodzin jej potrzebujących.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


