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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

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

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/492/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie upoważnienia 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku do załatwiania indywidualnych spraw 

z zakresu administracji publicznej 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020r. 
poz. 713 z późn. zm.), Rada Miejska w Kluczborku  uchwala co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XLVI/492/05 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2005 r. 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

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

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE

Do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54, w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o

której mowa w art. 12 tej ustawy.

Na podstawie art. 54  ust. 11. „Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce

zamieszkania świadczeniobiorcy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania

spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki

zdrowotnej ...”.

Zatem celowym jest uchylenie przez Radę Miejską uchwały upoważniającej Kierownika Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kluczborku i wydanie upoważnienia przez Burmistrza dla Dyrektora – ponieważ od

01.01.2021r. po zmianie Statutu OPS w Kluczborku, zmianie uległa nazwa stanowiska osoby kierującej

Ośrodkiem Pomocy Społecznej z „Kierownik” na „Dyrektor”.
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