
UCHWAŁA NR XXXIII/208/21 
RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 3 lipca 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance do 
prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Somianka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. 
Dz. U. z 2020r. poz 1327) Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance do prowadzenia 
postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w ustawie o systemie oświaty dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Somianka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Jan Rakowski 
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Uzasadnienie 

Ustawa o systemie oświaty zawiera przepis, który organowi właściwemu do przyznania uczniom pomocy 
o charakterze socjalnym (wójt, burmistrz, prezydent miasta), daje możliwość przeniesienia kompetencji 
i upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach 
z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zamierzeniem niniejszej uchwały jest 
przekazanie Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance upoważnienia do 
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolnego czy zasiłku szkolnego. 

 Podstawę prawną do przedmiotowego upoważnienia znajdujemy w art. 90m ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1327): 

„1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent 
miasta). 

2. Rada Gminy może upoważnić kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania 
w sprawach, o których mowa w ust. 1”. 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Krzysztof Jan Rakowski 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 04A8193E-8637-49A1-93A1-C01504289B3C. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie

