
 

 

UCHWAŁA Nr XXX.329.2017 

RADY  GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Złotowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów 

 

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.1) oraz art. 90m ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,  z późn. zm.2) Rada Gminy Złotów uchwala,                            

co następuje: 

 

         § 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie                  

do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów.  

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935   
2 zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1954, 1985, 2169, z 2017 r. poz. 60 i 949 



 

 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXX.329.2017 Rady Gminy Złotów 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 
 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Złotowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów 

 
 

        Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 44, poz. 250) wprowadziła przepis, który organowi właściwemu do przyznawania uczniom 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym (wójt, burmistrz, prezydent miasta), daje 

możliwość przeniesienia kompetencji i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym.  

        Zamierzeniem niniejszej uchwały jest przekazanie Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Złotowie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny.  

        Podstawę prawną do przedmiotowego upoważnienia znajdujemy w art. 90m ust. 2 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.):  

„1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, 

prezydent miasta).  

2. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 

postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1.” 

        Rodzice (lub uczniowie pełnoletni) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

dotychczas składali wnioski o przyznanie pomocy materialnej, w formie stypendium 

szkolnego lub zasiłku szkolnego, do Urzędu Gminy Złotów mieszczącego się w Złotowie 

przy ul. Leśnej 7. 

       Zdecydowana większość osób starających się o w/w świadczenia korzysta z pomocy 

społecznej w postaci świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, świadczenia wychowawczego 

500 plus, zapomóg losowych, pomocy na dożywianie składając wniosek w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej mieszczącym się na terenie miasta Złotowa przy ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie nr 3.  

        Prowadzenie przez GOPS całości spraw związanych z przyznawaniem pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących teren Gminy Złotów, 

spowoduje ułatwienie przede wszystkim dla rodziców, którzy będą mogli o w/w świadczenia 

ubiegać się w jednym miejscu. Ośrodek pomocy społecznej na bieżąco będzie mógł 

weryfikować sytuację materialną każdej z rodzin pod względem osiąganych dochodów                       

i uprawnień do świadczeń, a także udzielenia dodatkowej pomocy w przypadku wystąpienia 

zdarzenia losowego w rodzinie ucznia. 

 
 


