
Uchwała Nr XIX/133/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 23 stycznia 2004 roku

w sprawie: upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
                  w Drezdenku

Na  podstawie:  art.  39  ust.  4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r., Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i  art.  46  ust.  5  ustawy  o  pomocy  społecznej  z  dnia  29  listopada  1990r.
(t.j. z 1998r., Dz. U. Nr 64. poz. 414 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1

Upoważnia  się  Panią  Marię  Borenstein  Kierownika  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  w  Drezdenku  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu
administracji publicznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński



UZASADNIENIE

Uprawnienie wynikające z  art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r., Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i  uprawnienie  oparte  o  art.  46  ust.  5  ustawy  o  pomocy  społecznej
z dnia 29 listopada 1990r. (t.j. z 1998r., Dz. U. Nr 64. poz. 414 z późn. zm.)
jest  uprawnieniem  rady  gminy  jako  organu  stanowiącego  i  wyraża  się
w  możliwości  wyznaczenia  innego  (niż  ustawowo  określony  wójt  czy
burmistrz) organu właściwego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej w formie decyzji. Uchwała rady gminy upoważniająca
–  na  mocy art.  39  ust.  4  ustawy o  samorządzie  terytorialnym lub  na  mocy
art. 46 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej – inny organ do wydawania decyzji
administracyjnych  (w  tym  też  decyzji  z  zakresu  pomocy  społecznej)
ma charakter przepisów gminnych. 
Upoważnienie  udzielone  przez  radę  gminy  kierownikowi  ośrodka  pomocy
społecznej  nie  jest  pełnomocnictwem  do  działania  w  jej  imieniu,
ale  ma  charakter  przepisu  kompetencyjnego,  przenoszącego  kompetencje
ustawowo przypisaną  wójtom (burmistrzom) na  kierownika  ośrodka  pomocy
społecznej. Z chwilą udzielenia tego upoważnienia kierownik ośrodka pomocy
społecznej pełni funkcję administracji i wydaje decyzje we własnym imieniu,
a nie w imieniu rady gminy, choć to ona udziela upoważnienia.      


