
UCHWAŁA NR 182/XXXI/2021 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie do prowadzenia 
postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatów 

Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1327 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 

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

 

   

Przewodniczacy Rady Gminy 
Opatów 

 
 

Mirosław Szewczuk 
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Uzasadnienie 

Ustawa o systemie oświaty określa pomoc materialną o charakterze socjalnym, którą może Gmina udzielić 
uczniom i słuchaczom niektórych kolegiów ze względu na ich sytuację materialną. Ustawa o systemie oświaty 
wskazała jako organ wykonawczy pomocy – Wójta Gminy. Jednocześnie ustawa ta upoważniła inny organ – 
Radę Gminy do upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do podejmowania działań i wydawania 
decyzji z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W gminie Opatów sprawy stypendiów 
i zasiłków szkolnych prowadził pracownik Referatu Urzędu Gminy w Opatowie. 

Zważywszy na to, że przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym opiera się na 
kryterium dochodowym, wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, to ośrodki pomocy są instytucjami 
najlepiej zorientowanymi w zakresie potrzeb rodzin z niskimi dochodami. Dla osób korzystających z pomocy 
ośrodka pomocy społecznej będzie wygodniej w jednej instytucji załatwić różnego rodzaju świadczenia, w tym 
również stypendia socjalne i zasiłki socjalne dla dzieci. W związku z tym przekazanie Kierownikowi GOPS 
w Opatowie spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest w pełni uzasadnione.
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