
UCHWAŁA NR XVIII/  89  /2012 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA 29 MARCA 2012 ROKU 

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej   

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie    

gminy Borek Wlkp.  

 

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 08 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

oraz art.70f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, 

co następuje: 

 

 

 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/332/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 lipca 

2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp. w § 9 

ust.1. otrzymuje brzmienie:  

„1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który  

z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.” 

 
 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

 

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

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE 
 

 Uchwałą Nr XLIV/332/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku Rada Miejska 

Borku Wlkp. uchwaliła Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.  

W § 9 ust.1 uchwały zdefiniowane zostało pojęcie ustawowe „zdarzenia 

losowego” poprzez przyjęcie, że są to w szczególności następujące zdarzenia: 

- brak dochodu w rodzinie spowodowanego nagłą utratą pracy rodzica 

(rodziców), 

- nagła choroba lub śmierć członka rodziny, 

- inne zdarzenia losowe (pożar, zalanie mieszkania, klęska żywiołowa itp.) 

 

Z orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym z wyroku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 października 2009 r. sygn. akt: 

IV S.A./PO 660/09 opublikowanego później w Systemie Informacji Prawnej 

LEX wynika jednak, że w tym przypadku nastąpiło naruszenie przepisu art. 40 

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym radzie gminy 

przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na 

obszarze gminy jedynie na podstawie i granicach upoważnień zawartych  

w ustawach. 

 W sentencji wskazanego wyroku, Sąd stwierdził: 

Z kompetencji do określenia „trybu i sposobu udzielania zasiłku” (art.90f pkt 4 

w związku z art. 90 e ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (Dz. U. 256/04/2572 z późn. zm.) rada gminy winna czynić użytek  

w sposób zgodny z zamysłem ustawodawcy. W ustawie o systemie oświaty 

wyraźnie uzależniono uprawnienie do zasiłku szkolnego od każdej sytuacji 

mieszczącej się w zakresie pojęcia „zdarzenie losowe”. Stąd gmina nie może 

definiować tego pojęcia, jak też nie może kształtować trybu i sposobu udzielania 

zasiłku w sposób, który by ograniczał możliwość pozyskania pomocy przez 

jakiegokolwiek ucznia dotkniętego zdarzeniem losowym w znaczeniu 

ustrojowym (art.94 konstytucji RP). 

 W tych warunkach podjęcie niniejszej uchwały jest w  pełni uzasadnione. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


