
p r o j e k t 

UCHWAŁA NR ............./.............../2021 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia …. lipca 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gołdap 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 14a ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. 

poz. 713 ze zm.) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr LXIII/403/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 r. w  sprawie 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Gołdap (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2018 r., poz. 3651), w załączniku do uchwały wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1)  w § 6 ust. 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Gołdapi, ul. 

Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap, w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego. 

2. Wniosek powinien zawierać wszystkie elementy, o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.)”. 

 

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap w terminie określonym w art. 90e ust. 4  ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.)”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r., po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi 

 

           Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gołdap 

 

 

 

 W nawiązaniu do przedłożonego Radzie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gołdapi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym, a co za tym idzie przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gołdapi prowadzenia 

całości spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych, zaistniała konieczność 

dokonania zmian w przyjętym uchwałą Nr LXIII/403/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia     

2018 r. Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych          

na terenie gminy Gołdap. 

 Wprowadzone zmiany mają charakter porządkowy i polegają na wskazaniu właściwego miejsca 

składania wniosków tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap. Nowelizacja 

uchwały umożliwi dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej opracowanie nowych formularzy wniosków  

o przyznanie stypendium oraz zasiłku szkolnego.  

 

Przedmiotowa uchwała jako akt prawa miejscowego podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 


