
Projekt 

UCHWAŁA NR ……/2020 

RADY GMINY PRZEMĘT  

 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/106/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 

2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przemęt. 

 

  

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z  art. 90f ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) Rada Gminy 

Przemęt uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XVI/106/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2015 r.  

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Przemęt § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7 ust. 3. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Przemęcie.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

   

                         

                                                                             Przewodniczący  

                                                                           Rady Gminy Przemęt 

                   

                        Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do uchwały nr ……./2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XVI/106/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2015 r.  

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przemęt. 

 

 

W związku z podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Przemęcie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i tym 

samym przekazaniem zadania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

 w Przemęcie niezbędne jest dokonanie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przemęt  

poprzez wskazanie Ośrodka, jako instytucji właściwej do przyjmowania wniosków  

o stypendia socjalne.  

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 

 

 

 


