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UCHWAŁA NR XXXIV/.../21 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/251/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r.,poz.1915 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVIII/251/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce, wprowadza się następujące zmiany: 

1) §5 ust. 1 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Gorzyce otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego zawierający dane, o których mowa w art. 90n 
ust. 4 ustawy o systemie oświaty, należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach, ul. 
Raciborska 27, 44-350 Gorzyce.”; 

2) §6 ust. 5 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Gorzyce otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego zawierający dane, o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy 
o systemie oświaty, należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach, ul. Raciborska 27, 
44-350 Gorzyce.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego . 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie

W związku z tym, iż od 01 stycznia 2022 roku pomoc materialna o charakterze socjalnym będzie
realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, konieczna jest zmiana obecnego regulaminu,
w paragrafach przedstawionych w projekcie uchwały.

Pozostała część regulaminu pozostaje bez zmian.
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