
                                                                                                                 

 

UCHWAŁA NR                     /2021 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 90 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn.zm), uchwala się co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi stanowiącym załącznik do Uchwały  

NR XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. poz 3649; z 2000 r. poz.1783; z 2021 r. 

poz.2250 ), wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 4 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

 

 „12) związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów wynikające z ustawy o systemie oświaty” 

 

2) w § 6 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: 

 

 „19) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 września 2021 r., po ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

   
 

                                                                                                

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej 

                           Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi będący jednostką organizacyjną Gminy Gołdap funkcjonuje jako 

jednostka budżetowa. Podstawą działania jednostki budżetowej jest jej statut. Zmiana w Statucie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gołdapi związana jest z  przekazaniem prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

Dyrektorowi  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. Ośrodek Pomocy Społecznej statutowo zajmuje  

się udzielaniem pomocy rodzinom i osobom wymagającym wsparcia, tak więc ww. zadanie wpisuje się w jego 

działalność. 

Mając na uwadze powyższe proponuje się  dokonanie w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi 

zmian  we wskazanym zakresie. 

 Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 


