
UCHWAŁA NR XXI/261/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Sandomierza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 

§ 1.  

Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu do prowadzenia 
postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady   
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: „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.”

Postępowanie administracyjne w powyższym zakresie wymaga oceny statusu materialnego osoby
ubiegającej się o pomoc materialną o charakterze socjalnym. Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy
udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej stanowił jeden z podstawowych dokumentów
niezbędnych do przyznania pomocy o charakterze socjalnym. Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sandomierzu dysponuje wiedzą na temat sytuacji życiowej mieszkańców, w tym również uczniów
i ich rodzin, a wiedza ta jest oparta na informacjach zbieranych w trakcie codziennej pracy.

Dokumentacja, którą dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, jest zatem
niezbędna przy rozpatrywaniu wniosków o pomoc materialną. Przekazanie zadań z zakresu udzielania
pomocy materialnej uczniom i słuchaczom zamieszkałych na terenie Sandomierza ułatwi załatwianie
ww. spraw.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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