
ZARZĄDZENIE NR 8/2020
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach  dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy  Miedźno z dnia 29 października 
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 250 poz. 3857)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie 
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie do prowadzenia postępowania 
w sprawie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów, stanowiący załącznik nr 1 do 
zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 20 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz 
na stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu 
uchwały, o którym mowa w §1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego 
w §1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 688).

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres ug@miedzno.pl     w terminie określonym w §2 na formularzu stanowiącym załącznik 
nr 2 do zarządzenia.

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Miedźnie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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Projekt 

Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR ___/___/2020
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie do
prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów

Na  podstawie  art. 90m ust. 2  ustawy  z dnia  7 września  1991 roku  o systemie  oświaty  (Dz. U.  z 2019 r.
poz. 1481 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia  się  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Miedźnie  do  prowadzenia
postępowania  w sprawach świadczeń pomocy  materialnej  o charakterze  socjalnym  dla  uczniów,  w tym  do
wydawania decyzji administracyjnych.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2020

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 15 stycznia 2020 r.
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Uzasadnienie

Zamierzeniem niniejszej uchwały jest przekazanie Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miedźnie  prowadzenia  postępowań  i wydawania  decyzji  administracyjnych  w zakresie  przyznawania
świadczeń pomocy materialnej  o charakterze socjalnym tj.  stypendium szkolnego czy zasiłku szkolnego
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miedźno.

Nowelizacja  ustawy  o systemie  oświaty  wprowadziła  przepis  umożliwiający  udzielenie  przez  organ
stanowiący  gminy  upoważnienia  Kierownikowi  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  do  załatwiania  spraw
o charakterze socjalnym, czyli stypendiów i zasiłków szkolnych.

Wcześniej  obowiązujący przepis  art. 90 ustawy o systemie  oświaty stanowił,  że  świadczenie  pomocy
materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), lecz zabraniał organom
wykonawczym  gminy  korzystania  z pomocy  ośrodków pomocy  społecznej  przy  udzielaniu  stypendiów
szkolnych.

Zgodnie z art. 90m ustawy o systemie oświaty świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
(stypendia)  przyznaje  Wójt.  Rada Gminy może  upoważnić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  do
prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczeń. Celem usprawnienia procedury przyznania
stypendiów  proponuje  wskazać  Kierownika  GOPS  w Miedźnie  jako  upoważnioną  do  przeprowadzenia
postępowania i podpisywania decyzji ustalających przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.

Przekazanie  zadań  z zakresu  udzielania  pomocy  materialnej  uczniom  i słuchaczom  z terenu  Gminy
Miedźno – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miedźnie ułatwi załatwianie ww. spraw klientom
GOPS. Wygodniej będzie wnioskować o świadczenia, w tym stypendia socjalne i zasiłki socjalne w jednej
instytucji.  Ponadto  dzięki  temu  praca  będzie  lepiej  zorganizowana,  a składane  przez  wnioskodawców
wymagane dokumenty nie będą powielane.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2020

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 15 stycznia 2020 r.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń 

materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów

Termin konsultacji od 20 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r. 

Informacja o zgłaszającym:

Nazwa i adres podmiotu
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu
E-mail
Tel.

Zgłaszane uwagi i wnioski

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi
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