
    PROJEKT  

U C H W A Ł A Nr ………… 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……………… r. 

w sprawie Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź zm.) oraz art. 90d, 90f i 90 p ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Traci moc: Uchwała Nr 179/XVII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Milanówek zmieniona Uchwałą Nr 331/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 

września 2009 r.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r. 

 

 

               Przewodnicząca 

         Rady Miasta Milanówka 
 

           mgr Maria Sobczak 

 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 

 
Podjęcie nowej uchwały jest podyktowane potrzebą zweryfikowania dotychczasowego 

regulaminu uchwalonego 12 czerwca 2008 r. zmienionego  dnia 29 września 2009r. Regulamin 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Milanówka, uchwalany jest na podstawie upoważnienia zawartego w art. 90f ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). W przepisie tym wskazuje się, 

że rada gminy określi tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, jednakże ustawa w tym zakresie 

zawiera odpowiednie regulacje. Zgodnie z art. 90m ustawy o systemie oświaty, świadczenia pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta. 

     W przedłożonym projekcie Regulaminu proponuje się następujące zmiany w odniesieniu do 

dotychczasowych obowiązujących rozwiązań: 

1. Uściślenie  terminów zbierania faktur oraz  wypłaty stypendium szkolnego w danym roku 

szkolnym. 

2. Dostosowanie wymaganych dokumentów na podstawie których ustala się dochód do 

wymogów ustawy o systemie oświaty. 

3. Usunięto zapisy dotyczące powołania komisji stypendialnej z uwagi na brak w art. 18 ust. 2 pkt 

14a ustawy o samorządzie gminnym upoważnienia rady do powoływania komisji celem 

wyboru uczniów do uzyskania stypendium. Żaden przepis prawa nie zezwala wyraźnie na 

powołanie takiej komisji w drodze uchwały rady gminy. 

4. Usunięto zapisy podające konkretne przykłady zdarzeń losowych, od których zależy 

przyznanie zasiłku szkolnego zgodnie z ostatnim orzecznictwem sądowym. 

5. Usunięto załączniki do regulaminu (wzór wniosków o stypendium i zasiłek szkolny oraz 

oświadczenie o zarobkach) i powierzono Burmistrzowi Miasta Milanówka określenie wzorów 

wniosków w drodze zarządzenia. 

6. Wprowadzono także oświadczenia o sytuacji materialnej rodziny obwarowane ostrzeżeniem  

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, które w nowym stanie prawnym 

odgrywają dużą rolę. 

       Mając powyższe na uwadze przedkładam Radzie Miasta Milanówka Projekt uchwały z prośbą  

o jej podjęcie. 

 

Przygotowała: Katarzyna Wąsińska-Jano 


