
UCHWAŁA NR  189 /2009 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 23 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                     
w Jastrowiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
 
 

Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 
153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 
poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 
poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, 
Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420) 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. UpowaŜnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                          
w Jastrowiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie 
podejmowania działań wobec dłuŜników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia                      
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 
ze zm.). 
 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jastrowiu.  
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 189/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie 
upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu  
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
 
  
 Zgodnie z art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) - do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej rada gminy moŜe upowaŜnić równieŜ organ wykonawczy jednostki 
pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1. 
 W świetle art.9 ust.1 powołanej wyŜej ustawy - w celu wykonywania zadań gmina moŜe 
tworzyć jednostki organizacyjne. 
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu jest gminną jednostką 
organizacyjną powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z przepisów 
innych ustaw, w tym zadań z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz.1378 ze zm.), stanowiących zadania zlecone               
z zakresu administracji rządowej.  
 W piśmie z dnia 29 kwietnia 2009 r. Nr PS.II-4.0713-39/09 Wydział Polityki Społecznej 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wskazał, Ŝe całościowe przekazanie do 
ośrodka pomocy społecznej zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłuŜników 
alimentacyjnych powinno nastąpić w oparciu o uchwałę rady gminy wydaną na podstawie  
art.39 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym.    
 Z powyŜszych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  
 

 

 
 

 
 

 
 


