
UCHWAŁA NR LII.330.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu do 
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 oraz poz. 1079),  art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915; z 2022 r. poz. 583, poz. 1116 oraz poz. 1730) uchwala 
się co  następuje: 

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu do 
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 
określonej w art. 90c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 
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Uzasadnienie 

Jednym z zadań gminy jest pomoc materialna dla uczniów, w tym pomoc o charakterze socjalnym. 
Dotychczas powyższą pomoc w Gminie Golub-Dobrzyń realizował  Gminny Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół i Przedszkoli. 

Ustawa o systemie oświaty dopuszcza jednak możliwość realizacji pomocy materialnej dla uczniów 
w formie stypendiów i zasiłków szkolnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej - zgodnie z art. 90m rada gminy 
może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach 
dotyczących świadczeń pomocy materialnej dla uczniów określonych w art. 90c ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty. 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją powołaną do kompleksowej pomocy dla mieszkańców gminy, 
w tym realizacji różnorodnych świadczeń o charakterze pomocy materialnej. Włączenie zadania pomocy 
stypendialnej dla uczniów  pozwoli na ograniczenie rozproszenia pomocy materialnej świadczonej 
mieszkańcom przez gminę w różnych jednostkach. 

Przekazanie  realizacji pomocy stypendialnej dla uczniów do Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez 
upoważnienie kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowań w tych sprawach uzasadnia również fakt, że 
zasady jej udzielania powiązane są ściśle z ustawą o pomocy społecznej tzn. ustalanie dochodów 
uprawniających do pomocy socjalnej dla uczniów wg przepisów ustawy o pomocy społecznej. 
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