
 
UCHWAŁA Nr XVII/202/2016 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 
 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej 
do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy  materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa.  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. z 2016 r. poz. 1579) i art. 90m ust. 2 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) 
uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej 
do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa oraz wydawania w tych sprawach 
decyzji administracyjnych. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2017 roku. 

  

  
  



Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/202/2016 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 30 grudnia 2016 r.  

 

 Postępowanie w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa dotychczas prowadził 
Urząd Gminy Widuchowa gdzie  decyzje wydawał Wójt Gminy Widuchowa na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wejście w życie 6 
kwietnia 2010 roku przepisów nowelizujących ustawę o systemie oświaty umożliwiło 
przekazanie uprawnień do prowadzenia postępowania Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.  

Z uwagi na fakt, że Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowania w sprawach 
wynikających w ustawy o pomocy społecznej, uzasadnione jest przeniesienie kompetencji do 
prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ kryteria dochodowe 
uprawniające do pomocy socjalnej określają przepisy ustawy o pomocy społecznej. 

 Ponadto w myśl art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, prawo do świadczeń mogą 
otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich 
dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności w rodzinach, w których występują 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Powyższe 
przyczyny przyznawania pomocy określone w ustawie o systemie oświaty, stanowią 
jednocześnie dysfunkcje wymienionerównież w art. 7 ustawyo pomocy społecznej. 

 Przekazanie zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej uczniów z terenu gminy 
Widuchowa Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej ułatwi załatwianie 
wyżej wymienionych spraw klientom GOPS, gdyż składanie wniosków o świadczenia 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci odbywać się będzie w jednej 
instytucji.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


