
UCHWAŁA Nr XLVII / 269 / 2014
Rady Gminy Szczytniki

z dnia 12 września  2014 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w  Szczytnikach  do  prowadzenia  postępowania  w  sprawach  pomocy  materialnej  
o  charakterze socjalnym

Na podstawie art. 90m, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(tj. Dz. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm)     u c h w a  l a      s i ę ,  
co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach do 
prowadzenia postępowania i  wydawania decyzji  administracyjnych w sprawach z zakresu 
świadczeń  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na 
terenie gminy Szczytniki.

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki

§ 3. U chwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.



UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XLVII / 269 / 2014

RADY GMINY SZCZYTNIKI
z dnia 12 września  2014r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w  Szczytnikach  do  prowadzenia  postępowania  w  sprawach  pomocy  materialnej  
o  charakterze socjalnym

Zamierzeniem niniejszej uchwały jest przekazanie Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szczytnikach prowadzenia postepowań, przyznawania świadczeń oraz 
wydawanie  decyzji  administracyjnych  dotyczących  pomocy  materialnej  o  charakterze 
socjalnym tj. stypendium szkole czy zasiłek szkolny.

Przyjęta przez Sejm w dniu 22 stycznia 2010r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty 
wprowadziła zapis umożliwiający udzielenie przez radę gminy upoważnienia kierownikowi 
ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy materialnej 
o  charakterze  socjalnym,  tj.  przyznawania  stypendium  i  zasiłku  szkolnego.  Wcześniej 
obowiązujący przepis art. 90 ustawy o systemie oświaty stanowił, że świadczenie pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Dotychczasowe doświadczenia wykazują, iż większość osób korzystających z formy 
pomocy  materialnej,  jaką  są  stypendia  i  zasiłki  szkolne  to  klienci  Gminnego  Ośrodka 
Pomocy  Społecznej,  czyli  osoby  pobierające  różnego  rodzaju  świadczenia  pomocy 
społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach jest jednostką najbardziej 
zorientowaną  w  sytuacji  życiowej  mieszkańców,  w  tym  również  uczniów  i  ich  rodzin,  
a wiedza ta oparta jest na informacjach zbieranych w trakcie wywiadów środowiskowych  
i  jest  stale  aktualizowana  przez  pracowników  GOPS.  Dokumentacja,  którą  dysponuje 
Ośrodek,  jest  zatem  niezbędna  przy  rozpatrywaniu  wniosków  o  pomoc  materialną. 
Przekazanie  zadań  z  zakresu  udzielania  pomocy  materialnej  uczniom  z  terenu  gminy 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Szczytnikach ułatwi załatwianie ww. spraw 
klientom GOPS. Wygodniej będzie wnioskować o świadczenia, w tym stypendia socjalne  
i zasiłki socjalne dla dzieci w jednej instytucji. 
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione.


