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UCHWAŁA NR XXXIII/384/10 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 30 czerwca 2010r. 

 

w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do 

prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym.  

 

 

 

 Na podstawie art. 90 m ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty  (Dz.U.      

z 2004r. Nr 256, poz.2572; zm. Dz.U. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005r. Nr 

17,poz.141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz.1020, Nr 131 poz.1091, Nr 167 poz.1400, Nr 249 

poz.2104, z 2006r. Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 pz.1658; z 2008r. Nr 42 poz. 

273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz.818, Nr 180 poz.1280, Nr 181 poz.1292; z 

2008r. Nr 70 poz. 416,  Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz.1370, Nr 235,poz.1618; z 2009r. Nr 

6,poz.33, Nr 31 poz.206, Nr 56 poz.458, Nr 157, poz.1241, Nr 219 poz.1705; z 2010r. Nr 44 

poz.250) Rada Miejska w Białej uchwala: 

 

                                                            § 1 

 

Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia 

postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

przewidzianej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r.         

Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 

 

                                                            § 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

                                                            § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

  Z dniem 7 kwietnia 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010r. o 

zmianie ustawy o systemie oświaty, opublikowana w Dz.U. Nr 44, poz. 250. Ustawa ta nada 

ła nowe brzmienie art.90m ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organem 

upoważnionym do przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest wójt/ 

burmistrz. Jednocześnie rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy 

społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu   pomocy socjalnej. 

Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że większość osób korzystających z tej formy 

pomocy materialnej  ( stypendia i zasiłki szkolne) to klienci Ośrodka Pomocy Społecznej, 

czyli osoby, które pobierają różnego rodzaju świadczenia  z pomocy społecznej. Ośrodek 

Pomocy Społecznej jest bardzo dobrze zorientowany 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 , dzięki prowadzonemu na 

bieżąco monitoringowi. Dokumentacja którą dysponuje ośrodek, jest zatem nieoceniona przy 

rozpatrywaniu wniosków o pomoc materialną . Warto też zwrócic uwagę na modyfikację 

przepisów ustawy o pomocy społecznej obowiązujące od 31 marca 2010r., która 

jednoznacznie wskazuje, że do dochodu ustalanego do celów pomocy społecznej nie wlicza 

się pomocy materialnej  o  charakterze socjalnym ( stypendium i zasiłku szkolnego). Zasad e t 

e wprowadza uchwalona w dniu 12.02.2010r. nowelizacja art.8 ust.4 ustawy o pomocy 

społecznej (Dz.U. Nr 40,poz.229), więc nie ma obawy, że pomoc materialna udzielona 

uczniowi odbierze jego rodzinie nadzieję na uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej. 

Biorąc pod uwagę  socjalny charakter pomocy materialnej udzielanej na podstawie przepisów 

ustawy o systemie oświaty i powstałe prawne podstawy do współpracy między ośrodkiem 

pomocy społecznej a gminą w sprawach dystrybucji pomocy socjalnej, w tym przypadku 

adresowanej do uczniów,  podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 

  

 

 
Opracowała: M.Tomala  
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