
UCHWAŁA  NR  XLIV/  331    /2010
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 15 LIPCA 2010  ROKU

w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko- Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 

                  Na podstawie art. 39  ust.  4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) w związku z art. 90m ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991r. o systemie 
oświaty (tekst   jedn.  Dz.  U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)   Rada 
Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

§  1.  Upoważnia  się  Kierownika  Miejsko-  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Borku Wlkp. do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń pomocy 
materialnej  o  charakterze  socjalnym  przewidzianych  w  ustawie  z  dnia  
7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 
2572 z późn. zm.) 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

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

Opracowała: 
D.Dutkowiak



Otrzymują:

1.Biuro Rady Miejskiej  
2.Kierownik MGOPS w Borku Wlkp.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tekst jedn. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 póź. zm.) świadczenia pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz. Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 
142,  poz.  1591  póź.  zm.)  Burmistrz  Borku  Wlkp.  upoważnia  kierownika 
ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań z zakresu udzielania 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym   i wydawania decyzji 
administracyjnych w jego imieniu. W świetle dotychczasowego stanu prawnego 
obowiązującego do czasu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, na podstawie 
art. 90 m ust. 2 powołanej wyżej ustawy do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Rada Gminy 
nie  mogła  upoważniać  ośrodka  pomocy  społecznej.  Zakaz  upoważnienia 
ośrodka  pomocy  społecznej  do  załatwiania  indywidualnych  spraw z  zakresu 
pomocy materialnej dla uczniów został uchylony ustawą  z dnia 25 lipca 2008 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2008 r. Nr 145 
poz. 917 ).


