
UCHWAŁA NR LII.331.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI.233.2021 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Golub-Dobrzyń 

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 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 1116 oraz poz. 1730) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVI.233.2021 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Golub-Dobrzyń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 3877) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Wnioski o stypendium szkolne należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Golubiu-Dobrzyniu w terminach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
na formularzu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały”;; 

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Faktury bądź rachunki uproszczone wraz z dowodami zapłaty winny być imienne, wystawione na 
rodzica lub pełnoletniego ucznia i dostarczone do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-
Dobrzyniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przyznającej stypendium”;; 

3) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. W przypadku zakupu pomocy rzeczowej w formie bezgotówkowej, dokumenty o których mowa 
w ust. 2 powinny zostać wystawione przez sprzedawcę na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Golubiu-Dobrzyniu”;; 

4) w § 8 otrzymuje brzmienie:  

„Analizy poprawności złożenia wniosków i zawartych w nich danych dokonuje pracownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, który w przypadku braku dokumentów występuje 
o ich uzupełnienie na zasadach określonych art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, a następnie sporządza zgodnie z zasadami określonymi w § 
3 ust. 1 uchwały listę stypendystów i listę rezerwową osób, które spełniają kryteria otrzymania 
stypendium”;; 

5) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Wnioski o zasiłek należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu 
na formularzu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 
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Uzasadnienie 

Uchwałą Nr XXXVI.233.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. Rada Gminy Golub-Dobrzyń uchwaliła regulamin 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golub-
Dobrzyń w związku z ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty. 

Zgodnie z zapisami w/w uchwały, przyjmowanie wniosków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów 
w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych oraz jej realizacja spoczywa na Gminnym Zespole Ekonomiczno-
Administracyjnym Szkół i Przedszkoli. 

Ustawa o systemie oświaty dopuszcza możliwość realizacji pomocy materialnej dla uczniów przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej -  wg 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. Przekazanie  realizacji pomocy stypendialnej do Ośrodka Pomocy Społecznej 
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. 

W związku z przekazaniem realizacji pomocy materialnej dla uczniów do Ośrodka Pomocy Społecznej 
konieczne stają się zmiany w w/w uchwale Rady Gminy w zapisach, w których mowa o Gminnym Zespole 
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli jako dotychczasowym realizatorze zadania. 
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