
 

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI  

projektu uchwały: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku do 

prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek 

 

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku do prowadzenia 

postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek. 

Postępowanie w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek dotychczas prowadził Referat Oświaty,  

a decyzje wydawał Burmistrz Miasta Milanówka. Przepisy nowelizujące ustawę o systemie oświaty 

z dnia 6 kwietnia 2010 roku  umożliwiały radzie gminy przekazanie uprawnień do prowadzenia 

przedmiotowego postępowania kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Mając na uwadze to, że 

instytucje takie jak ośrodki pomocy są organami najlepiej zorientowanymi w zakresie potrzeb rodzin 

z niskimi dochodami oraz to, że przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym opiera się na kryterium dochodowym, wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, 

uznaje się za zasadne przekazanie tego zadania  Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Milanówku. 

Prowadzenie postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku 

ułatwi, osobom korzystającym z pomocy, załatwić w jednej instytucji różnego rodzaju świadczenia, 

a także zniesie konieczność pobierania dodatkowych zaświadczeń w tym zakresie. 
 

forma konsultacji: pisemna 
 

termin konsultacji: od 27.03.2015 r. do 07.04.2015 r. 
 

komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka 

osoba do kontaktu: p. Katarzyna Wąsińska-Jano  tel. 22 7583061 wew. 185 oswiata@milanowek.pl 
 

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz 

udostępniony będzie w wersji papierowej -  w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.  

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany  

w formie papierowej drogą pocztową. 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa 

dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 27.03.2015 r. do 

07.04.2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.  

   Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

 mgr inż. Wiesława Kwiatkowska 

 
 

Przygotowała: B. Ciesielka 


