
UCHWAŁA NR XV/80/2012 
RADY GMINY KRZEMIENIEWO 

z  dnia 23 stycznia 2012 r. 
 
 

zmieniająca uchwałę Nr  XXIV/141/2009 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia  
29 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzemieniewo 
 
 
 
             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)     oraz art. 90f ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje: 
 
 
          § 1. W uchwale Nr XXIV/141/2009 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 października 
2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzemieniewo wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„ §4.2. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo  
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.” 
 

2)  W Załączniku nr 1 do uchwały skreśla się pkt 8. 
 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo. 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie  

do UCHWAŁY NR XV/80/2012 
RADY GMINY KRZEMIENIEWO 

z  dnia 23 stycznia 2012 r. 
 
 

Projekt niniejszej uchwały został przygotowany z uwagi na skargę Prokuratora 
Rejonowego w Gostyniu na uchwałę Rady Gminy Krzemieniewo nr XXIV/141/2009 z dnia 
29 października 2009 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzemieniewo  
w części obejmującej § 4 ust. 2  oraz pkt 8 Załącznika nr 1 w/w uchwały. 

W skardze Prokurator uchwale tej zarzucił : 
- rażące naruszenie prawa - art. 90 e ust. 1 w zw. z art.  90 f pkt 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) poprzez 
zdefiniowanie pojęcia „zdarzenie losowe” i tym samym zawężenie kręgu osób uprawnionych, 
na podstawie wymienionej ustawy, do otrzymania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym, podczas gdy Rada Gminy nie ma kompetencji do definiowania powyższego 
pojęcia; 
- rażące naruszenie prawa  - art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym w zw. Z art. 90 f pkt 3 oraz art. 90 n ust. 2 pk 1 ustawy z 7 września o systemie 
oświaty poprzez ustalenie w pkt 8 Załącznika nr 1, że to opinia dyrektora szkoły stanowi 
integralną część wniosku o udzielenie stypendium szkolnego i nałożenie w ten sposób  
na stronę obowiązku jej uzyskania w sytuacji, gdy opinia dyrektora szkoły, o której mowa  
w przepisie art. 90 n ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty jest stanowiskiem organu  
w rozumieniu przepisu art. 106 k.p.a., a o jej wydanie w formie prawem przewidzianej 
powinien wystąpić po wszczęciu postępowania Wójt, pomimo braku po stronie Rady Gminy  
upoważnienia  do wydania przepisów prawa miejscowego modyfikujących w tym zakresie 
przepisy kodeksu postępowania administracyjnego 
 

Rada Gminy, po analizie uzasadnienia skargi oraz wskazanych aktów prawnych, a także 
obowiązującego orzecznictwa, uznała wskazane zarzuty za uzasadnione. 
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne , aby z dniem wejścia jej  
w życie , skarga prokuratora stała się bezzasadna. 
 
 
 

 


