
  

UCHWAŁA NR XI/118/19 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Augustów 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 

poz. 1560, poz. 1669 i poz. 2245, z 2019 r. poz. 730 i 761) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Augustowie uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXII/205/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zasad 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta 

Augustów (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 150, poz. 1647), wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 wykreśla się wyrażenie: „i wzór wniosku o udzielenie pomocy materialnej stanowiący załącznik  

nr 2 do niniejszej uchwały"; 

2) w załączniku nr 1 do uchwały: 

a) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)”, 

b) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) uczniach - rozumie się przez to uczniów, słuchaczy i wychowanków, o których mowa w art. 90b 

ust. 3 ustawy, zamieszkałych na terenie Miasta Augustów", 

c) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) szkole - należy przez to rozumieć szkoły, kolegia i ośrodki, o których mowa w art. 90b ust. 3 

ustawy”, 

d) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„Uczniowie pozostałych szkół wnioski o stypendium szkolne składają do Burmistrza Miasta 

Augustowa"; 

3) uchyla się załącznik nr 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie 

Marcin Kleczkowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lipca 2019 r.

Poz. 3512



UZASADNIENIE 

Podstawą prawną realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów są przepisy 

rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, poz. 1560, 

poz. 1669 i poz. 2245, z 2019 r. poz. 730 i 761) oraz uchwały nr XXXII/205/09 Rady Miejskiej 

w Augustowie z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Augustów. 

Dyspozycję do podjęcia uchwały zawiera art. 90f ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym rada 

gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy, określający w szczególności: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich 

rodzin; 

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych  

na terenie gminy; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

Wprowadzono zmiany polegające na doprecyzowaniu zapisów regulaminu dotyczących aktualizacji 

dostosowania jego zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

Zawarto również zmiany wynikające z uchylenia art. 90b ust. 4 w ustawie o systemie oświaty, które 

wejdą w życie z dniem 1 września 2019 r. skutkujące wykreśleniem uczniów szkół niepublicznych 

nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych jako uprawnionych  

do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym. 
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